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قواعد الن�رش يف املجلة

جملة	 الرتبية،	 علوم	 لكلية	 	» التدري�ص	 	« جملة	

علمية،	تعنى	باإ�صكاليات	وق�صايا	الرتبية	والتكوين	

بكل	اأبعادها	النظرية	والتطبيقية.	وهي	منفتحة	على	

نقدية	وحوارية	 بروح	 الدرا�صات	 و	 االأبحاث	 كل	

تواجهها	 التي	 االإ�صكاليات	 اإدراك	 هدفها	 بناءة،	

املنظومة	الرتبوية	والتكوينية	الوطنية	و	الدولية.	

الثالث	 اللغات	 باأحد	 املواد	 اقرتاح	 للموؤلفني	 ميكن	

م�صحوبة	 االجنليزية،	 اأو	 الفرن�صية	 اأو	 العربية	

مبلخ�ص	يرتاوح	ما	بني	80	و	100	كلمة	اإىل	جانب	
اأ�صا�صية.	و	ينبغي	اأن	ال	يزيد	حجم	 5	مفاهيم	 اأو	 	4
الدرا�صة	 وحجم	 كلمة،	 اآالف	 الثالثة	 عن	 املقالة	

باالإحاالت	 معززة	 كلمة،	 اآالف	 اخلم�صة	 عن	

البيليوغرافية	املتعارف	عليها.	

تخ�صع	املواد	املر�صلة	للمجلة	للتحكيم	العلمي	من	قبل	

اأ�صاتذة	وباحثني	خمت�صني	وفق	قواعد	حتددها	هيئة	

الراأي	 اأ�صحابها	 باإبالغ	 املجلة	 وتلتزم	 حتريرها.	

ب�صاأنها.	

اأية	 يف	 ن�رصها	 �صبق	 مادة	 اآية	 ن�رص	 املجلة	 تقبل	 ال	

يف	 اأو	 االأجنبية	 اأو	 الوطنية	 الدوريات	 من	 دورية	

املجالت	االألكرتونية.

تو�صع	املواد	املراد	ن�رصها	لدى	مكتب	ال�صبط	بكلية	

علوم	الرتبية،	�صارع	حممد	بن	عبد	الله	الركراكي،	

مدينة	العرفان	�ص.ب	6211	الرباط.
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افــتــتـــــاحــيـــة

األقاها	 التي	 العديد	من	اخلطب	 ال�صدارة	يف	 الرتبوية	و	اختالالتها	 املنظومة	 حتتل	ق�صايا	 	

االقت�صاد	 :	يف	 االأزمات	 كل	 م�صوؤولية	 املدر�صة	 يحمل	 اجلميع	 اأن	 والواقع	 	، موؤخرا	 امللك	 جاللة	

امل�صوؤول	 املواطن	 تكوين	 تنجح	يف	 ال�صلوك	الأنها	مل	 ال�صغل	،	على	م�صتوى	 ل�صوق	 توؤهل	 الأنها	ال	

	،2011 د�صتور	 فاإن	 	، املقابل	 ويف	 	. ومبدع	 مفكر	 �صباب	 اإبراز	 يف	 اأخفقت	 لكونها	 الثقافة	 ويف	

اأفرد	للرتبية	مكانة	هامة	�صمن	حقوق	اإن�صانية	اأخرى	مركزا	يف	ذات	الوقت	على	مبادئ	اجلودة	و	

احلكامة.	كما	اأن	هناك	حاليا	حراك	قوي	متجه	نحو	بلورة	بع�ص	اخلطط	االإ�صالحية	على	املدى	

املتو�صط	والبعيد	باإ�رصاف	كل	من	املجل�ص	االأعلى	للتعليم	– يف	تركيبته	اجلديدة	– ووزارة	الرتبية	

2030	.	وي�صتهدف	امل�رصوع	الرتبوي	اجلديد	تغيري	املدر�صة	املغربية	 الوطنية	يف	منظورها	ل�صنة	

لتمنح	ب�صكل	من�صف	لكل	املواطنني	تعليما	وتكوينا	ذي	جودة	،	مرتكزا	على	القيم	واملبادئ	العليا	

للوطن	،	ولتاأهلهم	لال�صتعداد	للم�صتقبل	،	واالنفتاح	على	املبادئ	الكونية.		

باعتباره	 	، موؤخرا	 العلمي	 والبحث	 والتكوين	 للرتبية	 االأعلى	 املجل�ص	 اأعد	 فقد	 وهكذا	 	

	مبا	يف	 الفعاليات	 بلورته	كل	 �صاهمت	يف	 اإ�صالح	 والتقييم	،	م�رصوع	 اال�صرتاتيجي	 للتفكري	 هيئة	

ذلك	اجلهاز	التنفيذي	واملجتمع	املدين	.	ومن	اأهم	ما	جاء	به	امل�رصوع	هو	اقرتاحه	مل�صاألتني	اثنتني		

ظلت	وزارة	الرتبية	الوطنية	ترتدد	كثريا	يف	�صاأنهما،	يتعلق	االأول	بالنموذج	البيداغوجي	والثاين	

بامل�صالة	اللغوية.	واإذا	ما	كانت	هذه	الروؤية	االإ�صرتاتيجية	قد	حاولت	االإحاطة	بالكثري	من	اجلوانب	

الرتبوية،	فاإن	بع�ص	االإ�صكاليات	ال	تزال	يف	حاجة	اإىل	درا�صات	واأبحاث	تربوية	معمقة	من	�صان	

نتائجها	امل�صاعدة	على	ح�صن	تفعيل	الروؤية،	من	بينها	على	اخل�صو�ص	دور	التعليم	اخلا�ص	يف	عالقته	

بالتعليم	العمومي	والنهو�ص	بالتعليم	العايل	والبحث	العلمي	وا�صتعماالت	التكنولوجيا.

الب�رصي	 الراأ�صمال	 اإنتاج	 م�صدر	 املجتمعات	 كافة	 يف	 والتعليم	 الرتبية	 منظومة	 تعد	 	

ال�رصوري	لكل	تنمية	اقت�صادية	واجتماعية	،	وهي	املقوم	الرئي�صي	لالندماج	والتالحم	االجتماعي،	

غري	اأن	االإ�صكاالت	الرتبوية	معقدة	ومتعددة		االأبعاد	.	ونحن	يف	كلية	علوم	الرتبية	نلم�ص	ذلك	عن	

قرب	بحكم	ما	نقوم	به	من	هيكلة	وتخطيط	مل�صالك	التكوين	املتنوعة	وللبحث	الرتبوي	بكافة	اأنواعه	

يف	املوؤ�ص�صة	.	و	يف	هذا	االإطار	تندرج	جملة	التدري�ص	اإذ	توا�صل	م�صريتها	�صمن	ال�صل�صلة	اجلديدة	

متطلعة	اإىل	االإ�صهام	يف	االرتقاء	باالإنتاج	الرتبوي	الوطني	اإىل	امل�صتوى	االأكادميي	الرفيع.

العربية	والفرن�صية	ودرا�صة	 باللغتني	 الدرا�صات	 العدد	جمموعة	متنوعة	من	 يت�صمن	هذا	 	

باللغة	االجنليزية.	وتتناول	هذه	الدرا�صات	جوانب	خمتلفة	من	مناهجنا	التعليمية	يف	�صياقات	تربوية	



الثقايف	 والتنوع	 القيم	 على	 الرتبية	 يف	 البحث	 خالل	 من	 التنوع	 هذا	 ويتجلى	 وعاملية.	 جهوية	

املواد	 بع�ص	 بتدري�ص	 اخلا�صة	 الديداكتيكية	 الق�صايا	 بع�ص	 جانب	طرح	 اإىل	 االأمثال	 ومن	خالل	

التعليمية.

ومن	جانب	اآخر،	فان	املجلة	احتفظت	باأبوابها	الثابتة	املتمثلة	يف	ن�رص	مقاالت	بع�ص	الطلبة	 	

التي	 العلمية	 واالأن�صطة	 املغربية	 الرتبوية	 املوؤلفات	 لبع�ص	 قراءة	 وتقدمي	 الدكتوراة	 يف	 امل�صجلني	

�صهدتها	املوؤ�ص�صة	يف	املدة	االأخرية.

للبحث	 اإثراءا	 بدرا�صاتهم	 فيها	 للم�صاهمة	 الباحثني	 لكل	 نداءها	 جتدد	 املجلة	 فاإن	 وختاما،	 	

الرتبوي	الذي	ما	زالت	منظومتنا	الرتبوية	يف	اأم�ص	احلاجة	اإليه.



دراسات
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خصائص الشخصية المبنية على التعدد الثقافي
د. �أحمد �أوزي

اأ�صتاذ	باحث	يف	علوم	الرتبية

تمهيد

لعل	مو�صوع	الرتبية	على	التنوع	الثقايف	ي�صكل	اأحد	االهتمامات	الرئي�صية	للمنظمات	الدولية	املهتمة	

بالرتبية	والثقافة	منذ	ن�صاأتها.	فاليوني�صكو	واالأليك�صو	واالإ�صي�صكو	جعلت	من	الرتبية	والثقافة	عنوان	

)اليوني�صكو(	يف	 والعلوم	 والثقافة	 للرتبية	 العاملية	 باملنظمة	 حدا	 ما	 وهذا	 الدوؤب.	 وعملها	 ر�صالتها	

الثقايف،	ملا	 التنوع	 اأهمية	 الدفاع	عن	 لن�رص	ر�صالة	 الدائم	 التزامها	 تاأكيد	 اإىل	 	2001 �صنة	 نوفمرب	 	2
بروح	 يت�صم	 مالئم	 مبناخ	 التنوع	 هذا	 اإذا	حظي	 كافة،	 الب�رصية	 اإىل	 بالن�صبة	 غنى	ومنو	 من	 ميثله	

احلوار	واالنفتاح،	وذلك	بالنظر	اإىل	اخلطورة	التي	متثلها	املجان�صة	الناجتة	عن	الرغبة	يف	هيمنة	

ثقافة	كونية	واحدة،	ثقافة	العوملة،	اأو	ثقافة	القطب	الواحد.	وال	يقل	عن	ذلك	خطورة	اللجوء	اإىل	

االبتعاد	عن	الثقافة	الكونية	واالنعطاف	على	الهوية	الثقافية	الذاتية.

االأمم	 منظمات	 دعت	 اليوني�صكو	 فاإن	 الثقايف،	 التنوع	 تعزيز	 اإىل	 و�صعيا	 ال�صياق،	 هذا	 ويف	

برامج	 و�صع	 اإىل	 الب�رصية،	 التنمية	 بق�صايا	 املهتمة	 املدين	 املجتمع	 وجمعيات	 واحلكومات	 املتحدة	

وا�صرتاتيجيات	ت�صاعد	على	تعزيز	مفهوم	احلوار	بني	ال�صعوب	واحل�صارات	واحلفاظ	على	الثقافات	

املختلفة	وت�صجيعها	باعتبارها	»	تراثا	اإن�صانيا	م�صرتكا«	مثلها	مثل	الرتاث	املعماري	والرتاث	الفكري	

والرتاث	الفني	واللغوي،	وغريها	من	اأ�صكال	الثقافة	احلية.

وان�صجاما	مع	هذه	الر�صالة،	فاإن	االإ�صي�صكو	بدورها	مل	تدخر	جهدا	يف	تفعيل	نداءات	وبيانات	قمم	

املوؤمترات	االإ�صالمية	التي	انعقدت	�صواء	يف	داكار	بال�صينغال	�صنة	1991،	اأو	يف	اإيران	طهران،	

2004،	والتي	كانت	كلها	 اأو	يف	اجلزائر	�صنة	 	،2000 الدوحة،	�صنة	 اأو	يف	قطر	 	1997 دي�صمرب	
تدعو	اإىل	احرتام	التنوع	الثقايف	وتعزيز	روح	احلوار	بني	احل�صارات	يف	ظل	الت�صامح	والتعاي�ص	

والعدل	وال�صالم	املتبادل	بني	كل	االأجنا�ص	واالأعراق	الب�رصية.1

ال�صخ�صية	واأبعاد	منوها	 التي	نعر�صها،	هو	حتليل	طبيعة	 الورقة	 الذي	تتوخاه	هذه	 الهدف	 ولعل	

وتطورها	يف	حميط	اجتماعي	يت�صم	بالتنوع	الثقايف،	للوقوف	على	املقومات	التي	تن�صجها	عنا�رص	

اأم	 تفتح	وغنى	 الثقايف	عامل	 التنوع	 اإذا	كان	 ال�صخ�صية	وتن�صئتها،	وما	 املتنوعة	يف	كينونة	 الثقافة	

1  المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، اإلعالن اإلسالمي حول الثقافة، ورقة معتمدة من قبل المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء 
الثقافة في الجزائر، ديسمبر 2004.



التدريس جملة	كلية	علوم	الرتبية	العدد		7 – ال�صل�صلة	اجلديدة	– يونيو	2015   10

عامال	من	العوامل	التي	تهدد	كيانها	وقوتها	والتحامها،	وفقدانها	للنواة	املركزية	التي	تنبني	عليها،	

والتي	ميكن	اأن	متثلها	وحدة	الثقافة	وجتان�صها.	

والتي	 االإ�صكالية،	 هذه	 املركزية	يف	 املفاهيم	 بتحليل	 البدء	 ال�رصوري	 من	 نرى	 ذلك،	 ولتو�صيح	

ت�صكل	عنا�رص	هذه	الورقة،	وهي	التالية:

اأول: مفهوم ال�سخ�سية.

ثانيا: تكوين ال�سخ�سية واأبعادها عرب �سريورة التن�سئة الجتماعية.

ثالثا: مفهوم الثقافة والتنوع الثقايف.

رابعا: منو ال�سخ�سية يف و�سط متعدد الثقافات.

خام�سا:  الرتبية الإ�سالمية والتنوع الثقايف. 

�ساد�سا: التنوع الثقايف وتفاعل احل�سارات.

�صنحاول	خالل	معاجلة	هذه	العنا�رص	التي	تتطرق	اإليها	الورقة،	اأن	نتجنب،	قدر	االإمكان،	العديد	

من	النقا�ص	امل�صبوغ	بالذاتية	يف	طابعها	ال�صيا�صي	اأو	االيديولوجي	اأو	التاريخي	اأو	القومي،	والتي	

ال	ميكن	اأن	يفلت	منها	اأي	بحث،	يتطرق	اإىل	مو�صوع	الثقافة،	باعتبارها	�صيء	ميتزج	بنا	ونعي�ص	

يف	خ�صمه	منذ	والدتنا،	اإن	مل	نقل	منذ	التفكري	اأو	عدم	التفكري	يف	اإجنابنا.	ولذلك	فاإن	اأي	نقا�ص	عن	

الثقافة	ال	يخلو	من	اجتاهات	ومواقف	واأحكام	قيمة	من	ال�صعب	التخل�ص	منها،	مما	يخلق	يف	كثري	

من	االأحيان	جوا	من	النقا�ص	ال�صاخن	حولها،	اأو	حول	بع�ص	مو�صوعاتها.

أوال: مفهوم الشخصية 

مفهوم	»ال�صخ�صية«	من	املفاهيم	الوا�صعة	والغام�صة	يف	نف�ص	الوقت،	فهو	يدل	على	العديد	من	املعاين	

بح�صب	�صياقه	وبح�صب	التخ�ص�ص	العلمي	الذي	يتناوله.	وبدون	الدخول	يف	التفا�صيل	الكثرية،	فاإنه	

ميكن	ح�رص	دالالته	ومعانيه	يف	خم�ص	مفاهيم	تغطيها	احلقول	الفكرية	واملعرفية	التالية:	الفل�صفة،	

وعلم	وظائف	االأع�صاء،	وعلم	النف�ص	ـ	الفيزيولوجي	وعلم	االجتماع،	والطب	النف�صي.

القابلة	 املو�صوعات	 بقية	 مع	 تختلط	 ال	 التي	 لالأنا	 الذاتي	 الوعي	 هي	 الفل�صفي	 احلقل	 ال�صخ�صية	يف	

اإليها	من	زاوية	 النظر	 الفرد	عند	 االأع�صاء	هي	ع�صوية	 للمالحظة.	وال�صخ�صية	يف	علم	وظائف	

ال�صلوك	املتميز	الذي	يجعله	يختلف	عن	بقية	الع�صويات	االإن�صانية	االأخرى.	اأما	ال�صخ�صية	من	وجهة	

الوظائف	 ا�صتجابات	 من	 كينونة	 باعتباره	 االإن�صاين	 الكائن	 فهي	 الفيزيولوجي،	 النف�ص	 علم	 نظر	

الف�صل	فيها	بني	ما	هو	ع�صوي	وبني	ما	 الع�صوية	والنف�صية	ال�رصيعة	يف	حلظات	زمنية،	ي�صعب	

هو	نف�صي.	اأما	علم	االجتماع	فهو	يقدم	مفهوما	لل�صخ�صية	ال	يخلو	من	م�صمون	رمزي،	فال�صخ�صية	
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هي	جممل	ال�صلوك	الذي	يعطي	داللة	مميزة	للفرد	يف	جمتمعه،	ويجعله	خمتلفا	عن	اأفراد	جماعه	

ال	 التي	 الثقافة	 اأ�صكال	 عن	طريق	خمتلف	 فريدة	وخمتلفة	 بطريقة	 منهم	 واحد	 كل	 ها	 يج�صد	 التي	

اجلوانب	 املنعزل	عن	جممل	 الفرد	 تطلق	على	 ال�صخ�صية	 فاإن	 النف�صي،	 للطب	 وبالن�صبة	 حت�صى.	

النف�صية	والفيزيولوجية،	وينظر	اإليه	كنظام	من	اال�صتجابات	ال�صاكنة	التي	ال	تتفاعل	مكوناتها	فيما	

بينها	ب�صكل	اإيجابي.

من	خالل	التعاريف	ال�صابقة	لل�صخ�صية	يظهر	االختالف	الكبري	يف	داللتها	بح�صب	احلقول	وال�صياقات	

العلمية	التي	يتم	مقاربتها	خاللها.	وبعيدا	عن	التحليل	والتو�صع	يف	معاين	هذه	التعاريف	وداللتها،	

فاإننا	نقف	عند	تعريفني	اأ�صا�صيني،	االأول	التعريف	ال�صو�صيولوجي	وتعريف	الطب	النف�صي	وهما	من	

التعاريف	االأ�صد	�صعوبة	وتعقيدا	يف	الفهم،	واالأكرث	اأهمية	يف	نف�ص	الوقت،	باعتبار	الطب	النف�صي	

يعترب	اأن	ال�صخ�صية	�صاكنة	وحمددة	من	الناحية	الطبولوجية،	تارة	لفرتة	زمنية،	وتارة	اأخرى،	

بالن�صبة	ملدة	حياة	ال�صخ�ص	كلها،	بح�صب	طبيعة	مر�صه	النف�صي.

ما	 بالطفل	وهو	 اخلا�ص	 الفعل	 نظام	ردود	 ي�صمل	 النف�صي	 الطبيب	 يراه	 كما	 ال�صخ�صية	 مفهوم	 اإن	

يزال	على	بعد	عن	الثقافة،	اأي	ما	يزال	عبارة	عن	نزعات	من	ردود	الفعل،	كما	حددتها	الوراثة	

م�صتمرة.	 بكيفية	 �صلوكه	 الثقافية	 النماذج	 ت�صكل	 اأن	 اإىل	 الوالدة،	 قبل	 لها	 خ�صع	 التي	 واملواقف	

النزعات	 من	 ونظام	 االأويل،	 �صكلها	 يف	 االأفعال	 ردود	 مناذج	 من	 ن�صق	 عن	 عبارة	 فال�صخ�صية	

املتجهة	نحو	النماذج	التي	تتخذ	�صكال	بعد	الوالدة،	اأو	خالل	الطفولة	املبكرة.	ومن	ال�صعب	التكهن	

ما	اإذا	كانت	هذه	النماذج	�صوف	تتغري	اأم	ال	خالل	حياة	الفرد،	كما	اأنه	من	املجازفة	اأن	نحدد	اللحظة	

التي	ت�صتقر	فيها	ال�صخ�صية.

املكونات	ال	 هذه	 اأن	 للفرد،	غري	 والفزيواوجي	 الع�صوي	 البناء	 يعتمد	على	 ال�صخ�صية	 تكوين	 اإن	

تف�رص	كل	�صيء،	اإذ	اأن	هناك	عوامل	اأخرى	ذات	طبيعة	نف�صية	واجتماعية	لها	تاأثري	كبري	بدورها	منذ	

الطفولة؛	ومن	ال�صعوبة	مبكان	القيام	بتقييم	دقيق	لتاأثري	هذين	العاملني	اللذين	يبلوران	ال�صخ�صية	

ويكونانها،	وكذا	حتديد	مكانة	وقيمة	كل	عن�رص	منها،	وما	اإذا	كان	التاأثري	االأقوى	للعوامل	الع�صوية	

اأحدهما	عن	 بها	 اأن	نعزل	 اأي	و�صيلة	ميكن	 نتوافر	على	 اإننا	ال	 النف�صية	واالجتماعية.	 للعوامل	 اأم	

االآخر،	ومن	املعقول	القول	باأن	الناحية	اجلينية	اأقل	مظهر	من	مظاهر	ال�صخ�صية	تنتج	عن	تفاعل	

طويل	ودقيق	بني	العاملني	معا.	فمن	غري	�صك	اأن	القامة	ومظهر	اجل�صم	والع�صوية	ب�صكل	عام،	

توؤثر	على	ال�صخ�صية	يف	جمملها.	ومن	املنا�صب	مع	ذلك	اأن	نالحظ	باأن	اأهمية	اجلانب	اجل�صمي	يف	

ال�صخ�صية	قد	يكون	م�صاعفا،	فقد	ترتبط	باجلوانب	الع�صوية	نزعات	اأو	�صمات	نف�صية؛	كما	ترتبط	

اإىل	 تنتمي	 الفرد	مع	غريه،	مما	يجعلها	 التي	يكونها	 العالقات	 اأو	ال	�صعوري	 بها	ب�صكل	�صعوري	

املجال	االجتماعي.	وقد	قام	العديد	من	علماء	النف�ص	بتحليل	العالقة	ما	بني	نوعية	ج�صم	وع�صوية	

فعل	 كما	 واالجتماعي،	 النف�صي	 بالطبع	 املرتبطة	 وت�رصفاتهم	 �صلوكهم	 نوعية	 وبني	 االأ�صخا�ص	
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ال�صعور	 بخ�صو�ص	 	Alfred Adler اأدلر	 الفريد	 اأو	 املثال	 �صبيل	 على	 	Kretschmer كريت�صمر	
تتوقف	 ال	 قوى	 ال�صعور	 هذا	 لديه	 يغذي	 وكيف	 القامة	 الق�صري	 ال�صخ�ص	 به	 ي�صعر	 الذي	 بالنق�ص	

عن	االجتاه	نحو	التغلب	على	هذا	ال�صعور،	باللجوء	اإىل	تنمية	ملكات	اأخرى	تعوي�صية	لديه،	مثل	

ملكة	الذكاء،	مما	يجعله	قادرا	على	حتقيق	اإ�صباع	اآخر	للذات	غري	ال�صعور	بالنق�ص	اجل�صماين	الذي	

ينتابه.

التن�صئة	االجتماعية	هي	 ال�صخ�صية	وتكوينها	عرب	عملية	 انت�صارا	حول	تركيبة	 الفر�صيات	 اأكرث	 اإن	

	،S.	Freud	فرويد	�صيجموند	موؤ�ص�صه	لدى	وخا�صة	النف�صي	التحليل	مدر�صة	لدى	جندها	التي	تلك

	تتكون	من	ثالثة	مناطق:	الهو	واالأنا	واالأنا	االأعلى:	فمنطقة	الهو	 ال�صخ�صية	 اإن	 فح�صب	فرويد،	

حتتوي	على	االإرث	االأويل	الذي	نزود	به،	وهو	عبارة	عن	الدوافع	والرغبات،	يف	حني	جند	اأن	

االأنا	ينمو	انطالقا	منه	بانبثاق	ال�صعور	والوعي	التدريجي	بالواقع	لدى	الطفل،	وين�صاأ	اجلزء	االأخري	

وهو	االأنا	االأعلى	من	خالل	خمتلف	القوى	وال�صغوط	االجتماعية	التي	جت�صدها	العنا�رص	الثقافية	يف	

كل	جمتمع،	والتي	متنع	الفرد	من	االإ�صباع	املبا�رص	لرغبات	الهو.	ويتحدد	تفاعل	هذه	املناطق	اأو	

قوى	ال�صخ�صية	من	خالل	العالقات	االأ�رصية	التي	ينبغي	للفرد	اأن	يتكيف	معها	منذ	�صنواته	املبكرة،	

وهذا	ما	يعطي	مناذج	متنوعة	من	ال�صخ�صيات،	بح�صب	نوعية	هذه	العالقات	وطبيعتها.	

مل	ي�صغل	التحليل	النف�صي	نف�صه	بتقدمي	اأمناط	ال�صخ�صية	الناجتة	عن	اأ�صكال	التن�صئة	والتفاعل	االجتماعي	

بني	الفرد	يف	طفولته	وبني	تركيبة	�صخ�صيته.	فقد	اكتفى	بتقدمي	فرو�ص	خا�صة	مبنية	على	املالحظات	

االكلينيكة	ل�صخ�صية	املر�صى،	حيث	قام	فرويد	بتقدمي	العديد	من	العنا�رص	الهامة	التي	ت�صكل	اآليات	

اأ�صا�صية	لل�صخ�صية.	فمن	غري	املعقول	اأال	توؤدي	عاطفة	االأمومة	املفرطة	اأو	الغرية	ال�صديدة	نحو	االأخ	

االأكرب	اإىل	عالمات	خا�صة	مميزة	ل�صخ�صية	فرد	ما	طيلة	حياته.

التي	حتدث	عنها	 الفرد،	تلك	العوامل	 الثقافية	على	�صخ�صية	 تاأثري	العوامل	 اأو�صح	مثال	على	 اإن	

كارل	يوجن	Karl Jung	فهو	الذي	اأقام	تعار�صا	بني	منطني	من	ال�صخ�صية:	االأوىل	وهي	ال�صخ�صية	

extroverti،	فنمط	ال�صخ�صية	االأوىل،	 introverti،	والثانية،	هي	ال�صخ�صية	املنفتحة	 املنطوية	
وهي	ال�صخ�صية	املنطوية،	هو	االنقطاع	عن	الواقع.	وتاأكيد	نف�صها	وقيمها	يف	عاملها	الداخلي.	اأما	

ال�صخ�صية	املنفتحة،	فهي	تلك	التي	تقي�ص	جتربتها	مبقدار	انفتاحها	املبا�رص	على	الغري.	كما	قام	يوجن	

العاطفية،	 العقلية،	وال�صخ�صية	 ال�صخ�صية	 اأنواع:	 اأربعة	 اإىل	 ال�صخ�صية	من	حيث	وظيفتها	 بتق�صيم	

وال�صخ�صية	احلد�صية،	وال�صخ�صية	احل�صية.	النمطان	االأوليان	منطان	»	عقالنيان«	اأو	تنظيميني،	

واالأخران	غري	تنظيميني.

العوامل	 منها	 ن�صتخل�ص	 لكي	 الكاف،	 بالقدر	 ينبغي	حتليلها	 لل�صخ�صية	 املختلفة	 الت�صنيفات	 هذه	 اإن	

املختلفة	التي	تقود	اإىل	ن�صج	منوال	معني	من	ال�صخ�صية	يتميز	بهذا	ال�صلوك	اأو	ذاك،	الذي	يجعلها	

تقرتب	اأو	تبتعد	عن	غريها	يف	املجتمع.	فاإما	�صخ�صية	متفاعلة	وم�صتقبلة	لالآخر	وقابلة	للتغيري،	اأو	
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�صخ�صية	قابعة	يف	جحرها	ال	تغادره،	ومواقف	العداء	والكره	يطبع	نظرتها	لكل	ما	هو	خمتلف	عنها	

ومنف�صل،	وبالتايل	ي�صعب	عليها	التوا�صل	مع	االآخرين	وقبولهم	والتحاور	معهم.

لل�رص	 االآخرين	م�صدرا	 اعتبار	 اإىل	 والنزوع	 والتمركز	حولها	 الذات	 التقوقع	يف	 اإىل	 احلاجة	 اإن	

كل	ذلك	يدفع	املرء	اإىل	الكذب	على	نف�صه،	دون	اكت�صاف	خلفية	هذا	الكذب،	باعتباره	هو	امل�صئول	

االآخرين،	 م�صبقة	وتنميطات	جاهزة	عن	 اأحكام	 يتجلى	يف	 الذي	 الذات	 الكذب	على	 عنها.	وهذا	

اأن	 ت�صتلبه.	غري	 يجعلها	 ب�صكل	 داخلها	 نف�صه	 وي�صجن	 الفكر	 ي�صيدها	 مطلقة	 �صبه	 حقائق	 اإىل	 تتحول	

العامل	الذي	نعي�ص	فيه	لي�ص	عامل	اأفكار	اأو	اأ�صياء	بل	هو	عامل	ب�رص	واأنا�ص	يتقا�صمون	الوعي	بوجودهم	

ووجود	االآخرين،	بحيث	ي�صبح	الوجود	على	حد	تعبري	اإدموند	هو�رصل	وجودا	متبادال	بني	الواحد	

.Intersubjectivité	ذاتي	ـ	بني	نحو	على	مدرك	وجود	اأي	واالآخر«،

		هذا	واإن	احرتام	االآخرين	وتقديرهم	مير	عرب	تقدير	الذات	وكذا	عرب	فهم	االآخرين،	بيد	اأن	تكوين	

التعاون	 �صلوكات	 تنمية	 على	 العمل	 يقت�صي	 االآخرين	 على	 واالنفتاح	 الذات	 عن	 اإيجابية	 �صورة	

والت�صامن.	ولعل	اأول	الثمرات	التي	ميكننا	اأن	جننيها	من	ا�صتلهامنا	لهذه	املواقف،	در�ص	اأ�صا�صي	

�صياقه	 بالتمو�صع	يف	 اإال	 اأو	يتحكم	يف	م�صريه	كفرد	 اأن	يفكر	يف	جتربته	 الفرد	ال	ميكنه	 اأن	 مفاده	

املجتمعي	والتاريخي	واالإن�صاين،	وبالتايل	ال	ميكنه	التعبري	عما	يرجوه	من	احلياة	اإال	اإذا	و�صع	يف	

اعتباره	رجاء	االآخرين	واآمالهم،	اأي	اأولئك	االآخرين	الذين	ي�صبهونه	يف	و�صعه.

ثانيا: تكوين الشخصية وأبعادها عبر سيرورة التنشئة االجتماعية 
الثقافية

يعترب	دور	الثقافة	جد	اأ�صا�صي	يف	تنمية	ال�صخ�صية،	اإذ	يرى	»وول	�صوينك	Wole Soynk	«	احلائز	
على	جائزة	نوبل	لل�صالم	اأن	الثقافة	تعد	املنبع	االأول	للمعرفة،	واأن	فهم	الطبيعة	يبداأ	انطالقا	من	

التوا�صل	مع	الثقافة	املحلية	التي	ين�صاأ	عليها	الفرد.	وللمحيط	االأ�رصي	خالل	تن�صئة	الطفل	دوركبري	

 Conception de soi ال�صورة	 اأو	 املفهوم	 هذا	 ذاته،	 معينا	عن	 مفهوما	 اأو	 اإك�صابه	�صورة	 يف	
التي	ت�صكل	النواة	املركزية	يف	بنينة	Structuré	�صخ�صيته	وهويته	الذاتية.	وتظهر	هذه	الهوية	يف	

م�صتويات	متعددة.	منها	اإدراك	الفرد	لذاته،	هذا	امل�صتوى	الذي	ي�صكل	مفهوم	الفرد	عنها،	ثم	عاطفة	

اأو	ال�صورة.	وحتيل	هوية	الذات	على	الوظائف	 الذات،	التي	تعترب	بعدا	وجدانيا	يف	هذا	املفهوم	

الفعالة	للذهن،	كما	حتيل	على	تكيف	الفرد	مع	الواقع2.	

اإذا	كانت	الهوية	�صريورة	ذهنية	ووجدانية	يت�صور	الفرد	بوا�صطتها	ويدرك،	فهي	كذلك	بنية	نف�صية	

الفرد	على	�صبط	�صخ�صيته	وحتديدها	 الداخلية	ال	ت�صاعد	 البنية	 اإن	هذه	 ال�صريورة.	 تنتج	عن	هذه	

بوا�صطتها	فح�صب،	واإمنا	تعمل	كذلك	على	�صبط	العامل	الذي	يحيط	به.	

2  د. أحمد أوزي، اللغة األم والتربية على قيم المواطنة، ندوة الطفل بين اللغة األم والتواصل مع العصر )21 ـ 23 فبراير 2007(، 
الدوحة، قطر.
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ومن	هنا	يت�صح،	اأن	النواة	املركزية	لل�صخ�صية،	تكت�صب	عرب	عملية	الرتبية	التي	هي	�صريورة	ثقافية	

باالأ�صا�ص.	لذلك،	فاإن	خمتلف	اأبعاد	ال�صخ�صية	ت�صتمد	من	االأ�رصة	بدءا	من	الهوية	اجلينية	)	ابن	اأو	

بنت	هذه	االأب	وهذه	االأم(،	كما	ت�صتمد	الهوية	االجتماعية	)	ا�صم	اأ�رصته	ومكان	�صكناه،	وامل�صئول	

ال�رصعي	عنه،	ومواطنته(،	و	من	االأ�رصة	كذلك	ي�صتمد	هويته	الثقافية	واالأخالقية،	اأداته	يف	ذلك	

اإليه	 ينقالنه	 وما	 واالأجداد،	 االأبوان	 عليها	 يعوده	 ونواهي	 اأوامر	 من	 عليه	 ين�صاأ	 وما	 االأم،	 اللغة	

اأقرانه	يف	الف�صل	الدرا�صي،	مع	ما	يرافق	ذلك	 من	قيم	واأمناط	ثقافية	مميزة،	جتعله	خمتلفا	عن	

التمييز	 من	 بنوع	 القول	 له	 يتيح	 الذي	 ال�صيء	 املبكرة،	 حياته	 �صنوات	 منذ	 ذلك	 اأ�صباب	 تعليل	 من	

واالختالف:	»	نقوم	يف	بيتنا	بكذا	اأو	نظن	كذا	اأو	نعتقد	كذا،	الخ«؛	وهذا	كذلك	ما	يجعل	الطفل	ال	

يت�صكل	بثقافة	و�صائل	االإعالم	فح�صب.

علينا	االآن	اأن	نحلل	و	نقارن	بني	اأمناط	ال�صخ�صية	الفردية	عن	قرب.	هناك	عالقة	جوهرية	بني	

الثقافة	وبني	ال�صخ�صية.	فمن	جهة	ال	ميكننا	اأن	ن�صك	يف	اأن	خمتلف	اأنواع	ال�صخ�صية	توؤثر	على	�صلوك	

االجتماعي،	 ال�صلوك	 اأ�صكال	 واأن	 املجتمع،	 تفكري	وعمل	 ب�صكل	عميق	على	 توؤثر	 مثلما	 اأ�صحابها	

حتى	ولو	تكيف	الفرد	خالله،	تف�صل	اال�صتقرار	على	بع�ص	اأمناط	ال�صلوك	االجتماعي	لنوع	معني	

من	ال�صخ�صية.

ما	فتيء	الوعي	خالل	هذه	االأيام	يتقوى	باأهمية	درا�صة	ال�صخ�صية	وتكوينها	يف	ثقافة	معينة،	ي�صود	

االعتقاد	باأنها	هي	التي	تكونها.

اأن	 اأو	وكاالتها	على	نوعية	ال�صخ�صية	ينبغي	 التن�صئة	االجتماعية	عرب	خمتلف	موؤ�ص�صاتها	 تاأثري	 اإن	

ما	 القائمة	 العالقة	 التعرف	على	 ق�صد	 للثقافة،	 ال�صيكولوجية	 ال�صمات	 اإبراز	 اإىل	 النهاية	 يقودنا	يف	

بني	نوع	الرتبية	وتكوين	اأمناط	معينة	من	ال�صخ�صية.	ويف	هذا	ال�صياق	فاإنه	اإذا		نظرنا	اإىل	بنيات	

ال�صخ�صية	ح�صب	التحليل	النف�صي	جند	اأن	االأنا	الذي	ميثل	ال�صعور	والوعي	والذي	يتكون	لدى	الطفل	

خالل	تن�صئته	ي�صتمد	مبادئ	�صلوكه	من	بنية	االأنا	االأعلى	لل�صخ�صية	التي	تتكون	من	خالل	امت�صا�صه	

اأن	الطفل	 وا�صتدخاله	للمعايري	واملبادئ	اخللقية	واالجتاهات	والقيم	التي	ين�صاأ	عليها.	ومعنى	ذلك	

العقلي	 والتفتح	 الذهني	 للنمو	 اأوفر	 �صخ�صيته	حظا	 لدى	 يكون	 الثقافات	 متعددة	 بيئة	 ين�صاأ	يف	 الذي	

التي	 والتمثالت	 وال�صور	 الروؤى	 باأ�صكال	 وغنية	 متعددة	 ذهنية	 بنيات	 من	 يقابلها	 وما	 واملعريف	

تنقل	اإليه	عرب	لغة	الثقافات	املتعددة	واملتنوعة	التي	يحتك	بها	يف	حميطه.	ولعل	اأف�صل	مثال	ميكن	

واالأدباء	 والكتاب	 املفكرون	 متعددة،	 بثقافات	 احتكت	 التي	 ال�صخ�صية	 هنا	عن	منوذج	 ن�صوقه	 اأن	

املغاربة	الذين	اأتيحت	لهم	الفر�صة	لالحتكاك	بثقافات	متنوعة،	ثقافات	م�رصقية	وغربية،	ف�صال	عن	

ثقافتهم	االأ�صلية،	مما	اأك�صبهم	جتربة	وغنى	هاما،	عربوا	عنه	يف	كتاباتهم	واإبداعاتهم	واإنتاجا	تهم	

الثقافية	املختلفة،	ف�صال	عن	ما	يتمتعون	به	من	رحابة	�صدر	وانفتاح	على	االآخرين	واعتبار	التنوع	

واالختالف	اأمرا	طبيعيا	يف	الكون	ويف	ثقافات	ال�صعوب.
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ولعل	الطفل	املغربي	ك�صائر	االأطفال	يف	املجتمعات	العربية	واالإ�صالمية	ي�صبح	منذ	والدته	يف	و�صط	

ثقايف	متعدد	ومتنوع،	منها	ما	ي�صكل	ثقافة	قاعدية	ترتبط	مبوطن	ن�صاأته	يف	ما�صيه	التاريخي،	ومنها	

ما	ي�صكل	ثقافة	وافدة	عليه	بفعل	التثقف،	ينطبق	ذلك	على	ما�صي	جمتمعه	اأو	حا�رصه	التاريخي.

العنا�رص	 اأو�صح	هذه	 اللغة	 فاإن	 الثقافة	تتكون	من	عدة	عنا�رص	ومعطيات	اجتماعية،	 واإذا	كانت	

واملقومات	وال	باأ�ص	اأن	نو�صح	تاأثريها	على	االأبعاد	الفكرية	واملعرفية	لل�صخ�صية.

ال�صلة	 وثيقة	 اللغة	 اأن	 	Jean Piaget بياجه	 جان	 بينهم	 ومن	 النف�ص،	 علماء	 من	 العديد	 يرى	 اإذ	
بالفكر،	فاللغة	لي�صت	تعبريا	الحقا	للفكر	ورداء	له،	واإمنا	هي	ج�صمه	وكيانه،	فالعاطل	عن	الفكر	

اللغوي.	 الكلمات	والتعبري	 ال�صيكولوجيني	من	 يتكون	يف	نظر	هوؤالء	 الفكر	 اإذ	 اللغة،	 عاطل	عن	

ولقد	كان	واط�صون	Watson	رائد	علم	النف�ص	ال�صلوكي،	يرى	اأن	التفكري	لي�ص	�صوى	كالما	ولغة	
يدخالن	 والفكر	 فاللغة	 للتفكري.	 اللغة	ح�صن	 اأن	 	K.	Marx مارك�ص	 كارل	 يرى	 كما	 �صامتة.	
لي�صت	 اللغة	 فاإن	 اإىل	ذلك	 االآخر.	وتبعا	 انعك�ص	على	 اأحدهما	 فاإذا	�صعف	 اإذن	يف	عالقة	جدلية،	

اأداة	تفاهم	وتوا�صل	ثقايف	فح�صب،	واإمنا	هي	اأي�صا	اأداة	تفكري	وتاأمل،	فاالإن�صان	يفكر	ليتكلم،	لذا	

عليه	اأن	ي�صتوعب	رموز	اللغة	ودالالتها	اخلا�صة	حتى	ي�صتطيع	اال�صتجابة	لكل	الظواهر	االجتماعية	

 Paul	ريكور	بول	نظر	يف	مزدوجة	وظيفة	ذات	اللغة	فاإن	ثمة	ومن	به3.	حتيط	التي	والطبيعية

Ricoeur،	فبوا�صطتها	يفهم	االإن�صان	ذاته	وعامله4.	اإننا	ن�صتعمل	اللغة	يف	منا�صبات	و�صياقات	يومية	
عديدة،	بحيث	ال	ميكننا	اال�صتغناء	عنها	�صواء	يف	التعبري	عن	اآرائنا	وم�صاعرنا	ومناجاة	اأنف�صنا،	اأو	

يف	و�صف	االأ�صياء	واالأحداث	املحيطة	بنا	اأو	يف	التوا�صل	مع	االآخرين،	اأو	خالل	القراءة	والكتابة.	

 Martin Heidegger هيدجر	 مارتن	 الوجودي	 الفيل�صوف	 تعبري	 حد	 على	 الب�رصي	 الكائن	 اإن	

يتكلم.	وهو	يتكلم	يف	حالة	اليقظة	ويف	احللم.	اإذن	نحن	نتكلم	با�صتمرار	حتى	عندما	ال	نتفوه	باأي	

كالم،	وحني	نكون	من�رصفني	اإىل	اال�صتماع	اأو	القراءة5.	واإىل	مثل	هذا	الراأي	الذي	يربط	اللغة	

بالفكر	تذهب	اأي�صا	جوليا	كري�صتيفا	Julia Kristeva	التي	تقول	بوحدة	اللغة	والفكر	فاللغة	�صل�صلة	
من	االأ�صوات	املتمف�صلة،	ولكنها	اأي�صا	�صل�صلة	من	الدالئل	املكتوبة	اأو	نظام	حركات.	وهذه	ال�صفة	

املادية	للغة،	املنطوقة	واملكتوبة	اأو	احلركية	تنتج	ما	ن�صميه	فكرا،	وتعرب	عنه	يف	اآن	واحد.	مبعنى	

اأن	اللغة	متثل	حقيقة	الفكر	وحتققه،	بل	اإنها	ال�صكل	الوحيد	لوجوده...	وعالوة	على	اأن	اخلطاب	

ال�صامت	ي�صتعري	هو	اأي�صا،	يف	متاهته،	�صبكة	اللغة،	وال	ي�صتطيع	اال�صتغناء	عنها،	فاإنه	يبدو	اليوم	

اأنه	من	امل�صتحيل	اإثبات	وجود	فكر	خارج	اللغة	ما	دمنا	يف	املجال	املادي«6.

يرتتب	عما	�صبق،	ارتباط	كل	لغة	معينة	بالبنيات	الذهنية	مل�صتعملها،	الأنها	ت�صتدعي	لديه	ت�صورات	

ومتثالت	متميزة	يف	هذه	اللغة،	وبقدر	ا�صتيعاب	ال�صخ�ص	لعدة	لغات	وا�صتخدامها،	بقدر	ما	تتعدد	

3  تعرف اللغة بأنها نسق من الرموز اللسنية التي تتخذ شكل الكتابة أو النطق، أو الحركات، والتي تسمح بالتواصل بين األفراد. 
4  Encyclopaedia universalis, Vol, 9

5  إنشاد المنادي، ترجمة بسام الحجار، المركز الثقافي العربي بيروت، الدارالبيضاء، 1994، ص 7
6  Julia Kristeva, Le langage, cet inconnu, Seuil, Paris, p. 12
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اأو	 القاعدية	 ثقافته	 يغني	 الأنه	 اأو�صع،	 وبعدا	 عمقا	 لتفكريه	 يعطي	 مما	 الفكرية،	 ومتثالته	 �صوره	

االأ�صا�صية	بثقافات	اأخرى	عديدة	ومتنوعة.	لذلك	كانت	ال�صخ�صية	التي	تثقن	عدة	لغات	وحتتك	بعدة	

ثقافات	�صخ�صية	تت�صم	بالغنى	والنمو	والتفتح،	كما	بينا	ذلك	�صابقا.

هذا	وقد	يكون	للتنوع	الثقايف	يف	بع�ص	احلاالت	تاأثري	يف	خلخلة	ثقافة	ال�صخ�صية	القاعدية	لل�صخ�ص	

و�رصب	اأ�ص�صها	املركزية،	ومن	ثمة	فقدانه	للثقة	يف	قوتها	و�صمودها	لالأعا�صري	الثقافية	االأخرى.	

بيد	اأن	ذلك	ي�صيب	ثقافة	ال�صخ�ص	التي	تفتقد	روابطها	االأ�صا�صية	املركزية،	وهو	اأمر	ال	ميكن	اأن	

ينطبق	يف	نظرنا	على	ثقافة	الفرد	يف	املجتمع	املغربي	لعدة	اعتبارات.	منها	اأن	الطفل	يف	الو�صط	

املغربي	بحكم	املوقع	اجلغرايف	لوطنه،	وبحكم	ما�صيه	التاريخي،	يعترب	املغرب	قطرا	منفتحا	منذ	

املا�صي	العريق	على	العديد	من	الثقافات	واحل�صارات	االإن�صانية	الثقافة	الرومانية،	الثقافة	االإ�صبانية،	

الثقافة	الربتغالية،	الثقافة	الفرن�صية،	الثقافة	العربية	االإ�صالمية،الخ.

اإن	هذا	التنوع	الثقايف	اأك�صب	ال�صخ�ص	املغربي	منذ	املا�صي	العريق	ذهنية	خا�صة	منفتحة	على	االآخر	

وم�صتقبلة	له،	وخري	مثال	على	ذلك،	ما	ي�صتقبلك	به	اأي	�صخ�ص	يف	البوادي	واحلوا�رص	املغربية،	

وكرمه	وم�صاعدته	لل�صخ�ص	كلما	�صعر	باأنه	اأجنبي	عن	بلده.

اإن	التنوع	الثقايف	الذي	ي�صبح	فيه	الطفل	املغربي	منذ	�صن	مبكرة	جتعل	خمتلف	الثقافات	التي	يحتك	

بها	حتقق	ل�صخ�صيته	نوعا	من	االمتالء،	وهي	ثقافات	ال	تهدد	ثقافته	القاعدية	التي	ن�صاأ	عليها	وهي	

واحل�صارات	 الثقافات	 كل	 على	 االنفتاح	 اإىل	 با�صمرار	 تدعوه	 التي	 واالإ�صالمية	 العربية	 الثقافة	

االإن�صانية:	»	اأطلبوا	العلم	ولو	يف	ال�صني«،	والتي	ميكن	اأن	تفهم	مبعنيني:	االأول	اأطلب	العلم	يف	اأي	

منطقة	من	العامل	ولو	كانت	بعيدة.	واملعنى	الثاين،	اأطلب	العلم	اأي	الثقافة	حتى	من	ال�صعوب	املختلفة	

عن	ال�صعوب	االإ�صالمية.	»اإنا	خلقناكم	�صعوبا	وقبائل	لتعارفوا...«،	الخ،		واإىل	ذلك	اأي�صا	يذهب	

املفكرون	والفال�صفة	االإ�صالميني،	فابن	ر�صد	يدعو	اإىل	التما�ص	احلق	واحلقيقة	من	اأي	�صخ�ص	مهما	

كانت	ملته	اأو	دينه،	الأن	احلقيقة	واحدة	وال	دين	وال	وطن	لها.

كما	اأن	الثقافات	املتنوعة	يف	الو�صط	املغربي	تلك	التي	جندها	يف	خمتلف	املناطق	اجلغرافية،	�صماال	

ال�صخ�صية	 نواة	 ويهدد	 ال�صديدة	 الروؤية	 وحدة	 يعوق	 قد	 ن�صازا	 ت�صكل	 ال	 وغربا،	 �رصقا	 وجنوبا،	

مادامت	كل	تلك	الثقافات	تن�صهر	يف	ثقافة	قاعدية	واحدة	جتمعها	هي	الثقافة	العربية	االإ�صالمية	التي	

تن�صجها	وحدة	اللغة	والعقيدة	واملا�صي	التاريخي	امل�صرتك.	

ال�صخ�صية	 املغربي	عامل	من	عوامل	غنى	 املجتمع	 الثقايف	يف	 التنوع	 باأن	 القول،	 ومن	هنا	ميكن	

ومنو	الأبعادها	الفكرية	واملعرفية،	لكون	ال�صخ�ص	يتواجد	منذ	ن�صاأته	يف	وعاء	ثقايف	متعدد	االألوان	

واالأطياف،	مما	يغني	�صخ�صيته	غنى	اللوحة	املزرك�صة	بعدة	األوان.
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اإن	الر�صيد	اللغوي	املتعدد	واملتنوع	اإذا	اكت�صبه	الطفل	خالل	تن�صئته	على	اأ�ص�ص	وقواعد	�صليمة	ي�صاعده	

على	التفتح	الذهني	لي�ص	على	اإدراك	ذاته	وبيئته	القريبة	فح�صب،	واإمنا	ي�صاعده	كذلك	يف	فهم	ووعي	

الق�صايا	الفكرية	والعلمية	واالجتماعية	وال�صيا�صية	واالقت�صادية	العاملية	يف	حميطه،	رافده	يف	ذلك	

تزوده	 واملدر�صي،	 االأ�رصي	 الو�صط	 يف	 معها	 يتعامل	 اأ�صبح	 التي	 التكنولوجية	 الو�صائل	 خمتلف	

مبعلومات	ومعارف	ترثي	مرجعياته	الثقافية،	وتغني	مكت�صباته	املدر�صية.

واإن	من	�صاأن	انفتاح	الطفل	على	الثقافات	االأخرى،	اأن	يدمج	يف	ثقافته	قيما	اأخرى	جديدة	اأنتجتها	

التغريات	العاملية	يف	الع�رص	اجلديد،	ع�رص	العوملة	الذي	اأفرز	قيم	الرتبية	على	املواطنة	العاملية،	

بعد	اأن	اأ�صبح	العامل	اأ�صبه	»بقرية	كبرية«،	فتقل�ص	الزمان	واملكان	واخرتقت	احلدود،	ب�صبب	طفرة	

املعلومات،	وو�صائط	االت�صال	التي	عرفت	تطورا	مذهال	يف	عامل	اليوم7.	

اإن	دور	الرتبية	يقوم	على	تعزيز	ودعم	القيم	اجلديدة،	التي	ال	ينبغي	اأن	ننظر	اإليها	باعتبارها	قيما	

ميكن	اأن	جتهز	على	اأن�صاقنا	القيمية	وحتطم	كياننا	الوطني	وتهدد	هويتنا،	واإمنا	النظر	اإليها	باعتبارها	

قيما	جديدة	تدعو	اإىل	ا�صتتباب	ال�صالم	العاملي،	املبني	على	قيم	العدل	واالإن�صاف،	وهي	بدون	�صك	

ما	تدعو	اإليه	ثقاتنا	واأ�صالتنا	العربية	واالإ�صالمية	على	الدوام8.

ثالثا: مفهـوم الثقافـة والتنوع الثقافي

ننتقل	اإىل	املفهوم	املركزي	الثاين	يف	هذه	الورقة	وهو	مفهوم	الثقافة.

اللغوية	حبلى	مبختلف	الدالالت	واملعاين	ملفهوم	كلمة	»ثقافة«،	وذلك	بح�صب	 اإن	خمتلف	املعاجم	

ال�صياق	العلمي	والفكري	الذي	ت�صتخدم	فيه.	وال	ي�صمح	الظرف	هنا	الدخول	يف	متاهات	هذه	املعاين	

والدالالت	التي	قد	تقودنا	اإىل	تفا�صيل	البحث	يف	تاريخ	هذا	املفهوم	وتطوره،	بقدر	ما	ن�صعى	هنا	اإىل	

اختيار	املعنى	املرتبط	بالرتبية	والتن�صئة	االجتماعية	الذي	يهمنا	هنا،	ما	دامت	ال�صخ�صية	االإن�صانية	

ت�صبح	يف	الوعاء	الثقايف	بدءا	من	تكوينها	ون�صاأتها	لي�صتغرق	ذلك	طيلة	حياتها،	اأو	كما	يقول	علماء	

االجتماعي	 الرحم	 ويتلقفه	 اإال	 البيولوجي	 الرحم	 به	 يلقي	 اأن	 منذ	 االإن�صاين	 الكائن	 فاإن	 االجتماع	

باأريجه	الثقايف	ال�صديد	التنوع،	فالثقافة	مبعناها	العام	نخ�صع	جميعا	لتاأثريها،	مثلما	ن�صاهم	يف	اإنتاجها	

ون�رصها	�صواء	كان	ذلك	بكيفية	�صعورية	اأو	ال	�صعورية.	على	اأنه	من	الالزم	التمييز	على	االأقل	بني	

معنيني	لكلمة	ثقافة،	املعنى	العام	واملعنى	اخلا�ص.

اأ.املعنى اخلا�ص للثقافة وهو املعنى الفكري: 

ويق�صد	بهذا	املعنى	اكت�صاب	املعارف	املختلفة	التي	ت�صاعد	االإن�صان	على	تنمية	ملكات	احلكم	واحل�ص	

النقدي	والذوق	الفني،	الخ.	وهذا	ما	يطلق	عليه	الثقافة	املكت�صبة	من	الرتبية	والتعليم	املدر�صي.	وقد	

7  د. مصطفى القباج، التربية على المواطنة والحوار وقبول اآلخر في التعليم الثانوي: تحليالت واتجاهات، مجلة علوم التربية، مطبعة 
النجاح الجديدة، 2006، العدد 32، ص ص: 137 ـ 150

8  د. أحمد أوزي، اللغة األم والتربية على قيم المواطنة، ندوة الطفل بين اللغة األم والتواصل مع العصر ) 21 ـ 23 فبراير 2007 (، 
الدوحة، قطر.
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اإىل	 اإذا	عمد	 اأما	 اأحدها.	 التخ�ص�ص	يف	 ال�صخ�ص	عامة	دون	 املعارف	واملكت�صبات	لدى	 تظل	هذه	

التعمق	يف	اأحد	جماالتها	اأو	فروعها،	فاإنه	ي�صبح	خمت�صا	يف	االأدب	اأو	الفل�صفة	اأو	يف	فن	من	الفنون	

العديدة.	

التي	تعمل	على	ترقية	االإن�صان	وتهذيبه	يف	خمتلف	 العملية	 اإذن	تطلق	على	 الثقافة	بهذا	املعنى	 اإن	

جوانب	�صخ�صيته	الروحية	والفكرية9،	»فالتثقيف	هو	العمل	الذي	يبذله	االإن�صان	لغاية	تطوير	ذاته	

يف	فعل	خالق	يت�صمن	االقتدار	على	تخطي	حتميات	الطبيعة	من	خالل	متثل	اأف�صل	االأفكار	التي	

عرفها	العامل	وتطوير	اخل�صائ�ص	االإن�صانية	املميزة«10.

ب.املعنى العام للثقافة وهو املعنى الجتماعي والأنرثبولوجي:

اإن	املعنى	االجتماعي	للثقافة	هو	معنى	عام	ووا�صع	وهو	غري	منف�صل	يف	العديد	من	االأحيان	عن	

مفهوم	احل�صارة،	اإن	مل	يكن	مرادفا	لها،	وهو	مفهوم	انت�رص	منذ	القرن	التا�صع	ع�رص،	حيث	انت�رصت	

االأبحاث	االنرثبولوجية	التي	متت	على	خمتلف	حياة	ال�صعوب	»البدائية«،	ويق�صد	بالثقافة	يف	هذا	

املعنى:	املجموع	املركب	الذي	يت�صمن	املعارف	واملعتقدات	والفن	واحلق	واالأخالق	واالأعراف	

وكل	اال�صتعدادات	والعادات	االأخرى	التي	يكت�صبها	االإن�صان	باعتباره	ع�صوا	يف	املجتمع«11.

اإذا	كان	املفهوم	االأول	للثقافة	يعتربها	و�صيلة	من	و�صائل	ارتقاء	االإن�صان	وتقدمه،	ويربطها	باللغة	

وباملوؤ�ص�صات	االجتماعية	كاالأ�رصة	واملدر�صة	على	�صبيل	املثال،	فاإن	التعريف	الثاين	يجعلها	مرتبطة	

باأ�صلوب	حياة	املجتمع	يف	وقائع	حياته	اليومية،	الثقافية	والدينية	وال�صيا�صية	واالقت�صادية	،	الخ12.	

اأن	احل�صارة	 الثقافة	واحل�صارة،	على	اعتبار	 التقليدي	بني	 ويف	هذا	التعريف	جند	زوال	التمييز	

الثقافة	مرتبطة	باجلانب	 اأن	 التقني	واالإنتاجي،	يف	حني	 مرتبطة	باجلانب	العقالين	املالزم	للتقدم	

الفكري	والروحي.	

اإن	الثقافة	بهذا	املعنى	االأخري	عامة	بالن�صبة	لكل	املجتمعات	الب�رصية	مهما	كانت	درجة	تطورها	وتقدمها	

الفكري	والعلمي،	الأن	معناها	وثيق	ال�صلة	بالكيفية	التي	يعي�ص	بها	اأي	جمتمع	من	املجتمعات،	فهي	

مبعنى	اآخر	حالة	انتقال	االإن�صان	من	طابعه	البيولوجي	اإىل	طابعه	االإن�صاين	واالجتماعي.	وبذلك	

ميكن	احلديث	عن	ثقافات	خمتلفة	لدى	خمتلف	ال�صعوب	بح�صب	طبيعة	حياتها	واأمناط	عي�صها،	كما	

9  إن وزارة التربية والتعليم اتخذت مختلف التسميات المرتبطة بهذه المعاني في تاريخها، فقد سميت وزارة التهذيب، مثلما سميت بما 
يفيد ارتباط التربية والتعليم بالفنون الجميلة... الخ

10  رشيد مسعود، عن مصطفى حجازي، ثقافة الطفل العربي بين التغريب واألصالة، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، 1990، 
ص 19

تعريف Rocher Guy  مأخوذ عن د مصطفى حجازي، المرجع السابق، ص 19  11
12  Jean-Claude Forquin. Ecole et culture le point de vue des sociologues britanniques, De Boeck Univer-

sité, Paris, 1996, P. 7
 



19

خصائص الشخصية المبنية على التعدد الثقافي

ميكن	احلديث	عن	تنوع	ثقايف	داخل	املجتمع	الواحد،	بحكم	�صا�صعة	الرقعة	اجلغرافية	التي	يعي�ص	

فيها	وتنوع	ت�صاري�صها	التي	تخلق	اأمناطا	من	احلياة	والعي�ص.	فالثقافة	اإذن	»هي	جممل	ما	يقدمه	

املجتمع	الأبنائه	من	عادات	وقيم	واأ�صاليب	�صلوك	وتوجهات	وعالقات	واأدوار	وتقنيات	كي	يتعلموها	

ويتكيفوا	معها،	فهي	منط	معي�صة	للجماعة	ال	اأكرث	وال	اأقل13.

تقوم	الثقافة	بقولبة	املنتمني	اإليها	من	خالل	اكت�صابهم	اأ�صاليب	مت�صابهة	من	التفكري	وال�صلوك	والتفاعل،	

وا�صرتاكهم	يف	مظاهرها	املو�صوعية	والرمزية	يف	اآن	واحد.	ومن	هنا	ي�صود	االن�صجام	والتوا�صل	

بني	االأفراد	وال�صعوب	التي	تن�صاأ	وتعي�ص	يف	ثقافة	اأو	ثقافات	متجان�صة،	كما	هو	احلال	مثال	بالن�صبة	

للعامل	االإ�صالمي،	الذي	تت�صابه	عاداته	وتقاليده	و�صلوكه،	ومبادئه	وقيمه،	ب�صبب	وحدة	العقيدة	التي	

التي	توجه	عملية	 الروؤية	والعقيدة	 الدنيا	واالآخرة؛	هذه	 للحياة	 بالن�صبة	 توجه	روؤاهم	وت�رصفاتهم	

التن�صئة	للطفل	يف	الثقافة	االإ�صالمية،	ومن	هنا	ندرك	العالقة	الع�صوية	الوثيقة	واحلميمة	بني	الرتبية	

والثقافة؛	وذلك،	مهما	كان	املعنى	الذي	نعطيه	للرتبية،	�صواء	كان	معنى	عاما	يجعل	منها	عملية	

اأو	كانت	باملعنى	اخلا�ص	الذي	يعتربها	عملية	تن�صب	على	متعلم	 تكوين	وتن�صئة	اجتماعية	للفرد،	

يقوم	معلم	بتعليمه،	مما	يقت�صي	بال�رصورة	التوا�صل	معه	ونقل	مكت�صبات	معينة	اإليه:	مكت�صبات	قد	

تكون	على	هيئة	معارف،	كفايات،	اعتقادات،	عادات،	قيم،	وهي	كلها	ما	يطلق	عليه	بال�صبط	

امل�صمون	الرتبوي	والتعليمي.

ومن	غري	�صك،	اأن	اأحد	املهام	االأ�صا�صية	للرتبية	ولكل	اأدوات	وو�صائل	التن�صئة	االجتماعية	التي	تبني	

عقول	النا�صئة	وت�صكل	�صخ�صيتهم	وتوجه	�صلوكهم،	هو	العمل	على	تثمني	التنوع	الثقايف	لديهم	وتنمية	

روؤى	جتعل	من	التنوع	الثقايف	اأداة	غنى	ومنو	وتفتح	على	اآفاق	وا�صعة،	والعمل	على	اإدماجهم	يف	

عامل	اأكرث	ات�صاعا	يف	اأبعاده	التاريخية	واالجتماعية	واللغوية	والفكرية	والفنية،الخ.

رابعا:ضرورة التكامل ما بين وسائط التربية في السعي نحو التربية 
على التنوع الثقافي

ينبغي	التعاون	والتكامل	ما	بني	و�صائط	الرتبية	من	اأجل	احلياة	يف	التنوع	الثقايف،	فال	يكفي	اأن	نهتم	

بتن�صئة	الطفل	على	التنوع	الثقايف	يف	املدر�صة	اأو	االأ�رصة	ونرتك	بقية	الو�صائط	االأخرى،	واإمنا	ال	بد	

من	ت�صجيع	وتعزيز	كل	الو�صائل	املتدخلة	يف	ثقافة	الطفل،	تن�صئة	وتكوينا،	مما	يوؤدي	اإىل	التطوير	

املتكافئ	ملختلف	جوانب	هذه	املوؤ�ص�صات	الرتبوية.

اإن	البنيان	الكلي	يتاأثر	بدون	�صك	باخللل	والق�صور	الذي	يقع	يف	احد	اجلوانب،	اإذ	كثريا	ما	يت�رصب	

اخللل	اإىل	هذا	البنيان	الكلي	من	هذا	النق�ص	اأو	ال�صعف	الذي	ي�رص	بوحدته	و�صموليته،	مما	قد	يفقد	

اجلوانب	االأخرى	الفاعلة	�صياعها	وفقدان	دورها.

13  فؤاد شاهين، عن د. مصطفى حجازي، المرجع السابق، ص 21
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خامسا:  التربية اإلسالمية والتنوع الثقافي والحضاري 

واإذا	كان	التنوع	الثقايف	وتعدده	قد	ي�صكل	يف	نظر	البع�ص	عامال	يهدد	بنية	ال�صخ�صية	يف	وحدتها	

والتحامها،	فاإن	التنوع	الثقايف	الذي	ين�صاأ	عليه	الطفل	املغربي	ي�صكل	عامل	غنى	ومنو	ل�صخ�صيته،	

يف	حميطه	 عليها	 ي�صب	 التي	 الروحية	 التن�صئة	 اإىل	 بالنظر	 وذلك	 املختلفة،	 ومكوناتها	 اأبعادها	 يف	

احلياة	 �رصعية	 وجعله	 واالختالف	 التنوع	 قبول	 اإىل	 تدعوه	 	 قيم	 من	 به	 يزخر	 وما	 الرتبوي،	

و�رصورتها:	»	ومن	اآياته	خلق	ال�صموات	واالأر�ص	واختالف	األ�صنتكم	واألوانكم	اإن	يف	ذلك	الآيات	

لقوم	يتفكرون«14.	

»	فلو	�صاء	الله	جلعلكم	اأمة	واحدة،	ولكن	ليبلوكم	يف	ما	اأتاكم		فا�صتبقوا	اخلريات	اإىل	الله	مرجعكم	

جميعا	فينبئكم		مبا	كنتم	فيه	تختلفون«15.	

»	يا	اأيها	النا�ص	اإنا	خلقناكم	من	ذكر	واأنثى	وجعلناكم	�صعوبا	وقبائل	لتعارفوا	اإن	اأكرمكم	عند	الله	

اأتقاكم...«16.	

اإن	القراآن	الكرمي	يخاطب	االإن�صان	كافة	باعتباره	كائنا	ا�صتخلفه	الله	على	االأر�ص	وبذلك	فهو	يدعو	

هي	 بالتي	 جادلهم	 	« املعاملة	 قاعدة	 والنقا�ص	 احلوار	 ويجعل	 عاملية	 ومواطنة	 كونية	 اأخالق	 اإىل	

اأح�صن«.

ملتطلبات	 اال�صتجابة	 له	 يتيح	 مما	 باملرونة	 يت�صم	 باأنه	 االإ�صالمي	 للفكر	 الثقايف	 الن�صق	 طبيعة	 يتميز	

الذي	 االإ�صالمي	 الرتاث	 ثقافة	 الثنائية،	هي	من	جهة،	 يت�صمن	نوعا	من	 احلا�رص	وامل�صتقبل؛	فهو	

جاء	به	االإ�صالم،	ومن	جهة	ثانية،	االإرث	الفكري	والثقايف	ال�صعبي	الذي	كان	�صائدا	لدى	ال�صعوب	

قبل	جميء	االإ�صالم	ودخولها	اإليه.	كما	اأنه	ميكن	فهم	هذه	الثنائية	بالنظر	اإىل	ثقافة	الفكر	االإ�صالمي	

اإليها	االإ�صالم17،	 التي	�صبق	 القيم	 بالعديد	من	 تنادي	 التي	جاءت	 الع�رص	 املنفتح	من	جهة،	وثقافة	

اندماجية	يف	 ثقافة	 االإ�صالمية	 الثقافة	 يجعل	 الخ،	مما	 والكرامة،	 وال�صورى	 االأمانة	 قيم	 مثل	 من	

طبيعتها.	

مثل	 تكر�صها،	 اأن	 اليوم	 احلداثة	 التي	حتاول	 املبادئ	 من	 العديد	 عرفت	 االإ�صالمية	 احل�صارة	 اإن	

والتكافل،	 اأحرارا«؛	 اأمهاتهم	 ولدتهم	 وقد	 النا�ص	 ا�صتعبدمت	 متى	 	« املدنية:	 احلقوق	 يف	 امل�صاواة	

وحب	العلم	والعلماء،	واالإ�صالح،	والتوجيه	يف	ع�رص	الدولة	االأموية.	كما	�صاد	فيها	روح	العلم	

الثقافة	 بني	 امل�صرتكة	 القوا�صم	 من	 العديد	 فهناك	 االأندل�ص.	 العبا�صية	ويف	 الدولة	 والعقالنية	خالل	

14   سورة الروم.
15  سورة المائدة، 48.

16  سورة الحجرات 36.
17  د. كلثم علي الغانم: الثقافة والتحوالت االجتماعية في الوطن العربي، ندوة التحوالت المجتمعية وجدلية الثقافة والقيم، الدوحة، 22 ـ 

25 يناير 2007
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فر�ص	 وخلق	 بينها	 التفاعل	 على	 �صاعد	 مما	 	 االإ�صالمية	 العربية	 الثقافة	 وبني	 املعا�رصة	 الغربية	

ال�رصاكة	والتطور	والتجديد18.	

وبهذا	ميكن	اعتبار	الثقافة	االإ�صالمية	ثقافة	تقدم،	وثقافة	علم	وعمل	حترتم	الثقافات	واحل�صارات	

ال�صابقة	عليها.	كما	حترتم	احل�صارات	املعا�رصة	التي	تتعاي�ص	معها،	مهما	كانت	لغتها	وديانتها،	

فاالإ�صالم	منذ	وجد	وهو	يدعو	اإىل	احلوار	واجلدال	بالتي	هي	اأح�صن،	فهو	دين	الت�صامح	و�رصعية	

احلق	يف	االختالف	ونبذ	العنف.

اإن	الفكر	ال�صوي	واملتفتح	لي�ص	فكرا	يتحاور	مع	الذات	يف	�صبه	انغالق،	واإمنا	هو	فكر	يف	حوار	

ووجود	مع	االآخر.	اإن	اإجناز	الذات	وتكوينها	على	اأ�ص�ص	متينة	ال	يتم	مبعزل	عن	االآخر،	فاالآخر	

هو	الذي	يعك�ص	�صورتي	الذاتية،	وهو	الذي	يعطي	لذاتي	داللتها	ومعناها	الوجودي.	اإن	�صنع	

هويتي	واكت�صافها	يحتاج	اإىل	التفاعل	واإىل	التفاو�ص	واإىل	تدبري	اخلالفات	بوا�صطة	احلوار،	فالهوية	

كينونة	داخلية	وخارجية	معا19.		

اإن	كل	ثقافة	وطنية	ال	ميكنها	البقاء	حية	ما	مل	تتكيف	يف	الزمن	مع	حقيقة	التغيري	مع	وقائع	احلياة	

االحتفاظ	 ترغب	 ثقافة	 كل	 على	 يحتم	 الذي	 ال�صيء	 املتجددة،	 اخلارجية	 احلياة	 ووقائع	 الداخلية	

بحيويتها	االنفتاح	على	غريها	من	الثقافات.

سادسا: التنوع الثقافي وتفاعل الحضارات

التي	 فاالإ�صكاالت	 االإن�صانية،	 بالعلوم	 املهتمني	 لدى	 الت�صاوؤالت	 من	 العديد	 وتثري	 العوملة	 اأثارت	

واإمنا	 فح�صب،	 واال�صتهالك	 والت�صويق	 باالإنتاج	 املرتبط	 االقت�صادي	 باملجال	 تتعلق	 ال	 تطرحها	

جتاوزت	ذلك	اإىل	الت�صاوؤل	عن	الن�صق	االأخالقي	والقيمي	لالإن�صان	يف	ظل	انفتاح	الهويات	الثقافية	

الوطنية	على	م�رصاعيها	نحو	هويات	اأخرى	كونية،	وما	اإذا	كان	هذا	االنفتاح	�صيقود	اإىل	�صعف	

وتال�صي	واندثار	بع�صها	وبقاء	اأخرى	مهيمنة،	مع	ما	ي�صاحب	ذلك	من	انك�صار	نف�صي	ب�صبب	فقدان	

الت�صاوؤالت	 كما	طرحت	 اإن�صاين.	 ووجود	 كيان	 لكل	 االأ�صا�صية	 املقومات	 اأحد	 يعترب	 الذي	 الهوية	

فيما	اإذا	كان	هذا	االنفتاح	الثقايف	الكوين	على	بع�صه	البع�ص	�صيقود	اإىل	احلوار	الثقايف	الذي	يوؤدي	

جديدة	 عاملية	 ثقافة	 بناء	 يف	 الثقافات	 خمتلف	 م�صاهمة	 طريق	 عن	 جديدة،	 وقيم	 ثقافة	 �صهر	 اإىل	

م�صرتكة.

العلمي	 التقدم	 اأن	 يدرك	 يجعله	 الكوكب،	 هذا	 على	 االإن�صان	 حياة	 يف	 اليوم	 املتاأمل	 اأن	 والواقع	

االأر�ص،	 االإن�صاين	على	 امل�صري	 بعد	يوم	بوحدة	 نقتنع	يوما	 والتطور	احل�صاري	ما	فتيء	يجعلنا	

بفعل	ق�رص	 	 بالتعاون	والتعاي�ص	والتاآخي	والتعا�صد،	 ثقافته	 واحلكم	على	اجلميع	مهما	كان	نوع	

قرية	 اإىل	 الكون	 بتحول	 االجتماع	 ذلك	علماء	 اأو	كما	عرب	عن	 والقارات	 ال�صعوب	 امل�صافات	بني	

18  المرجع السابق
19  أحمد أوزي، اللغة األم والتربية على قيم المواطنة، ندوة الدوحة ـ قطر، 2005 .
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�صغرية	اأو	كرب	االإن�صان	بف�صل	تقدم	العلم	الذي	جعل	االإن�صان	قادرا	على	التنقل	ال�رصيع	من	اأق�صى	

اإىل	 	 بقارة	واحدة،	 اأ�صبه	ما	تكون	 فاأ�صبحت	االأر�ص	 اأق�صاها	يف	وقت	جد	وجيز،	 اإىل	 االأر�ص	

االأر�ص	 اإىل	كوكب	 باأ�صبعه	 ي�صري	 الف�صاء،	 يبتعد	عنها	ويتوغل	يف	 االإن�صان	عندما	 درجة	جتعل	

موطن	االإن�صان	ب�رصف	النظر	عن	نوع	ثقافته	اأو	ديانته،	ولي�ص	اإىل	قطره	اأو	بلده.

اإن	هذا	االأمر	هو	ما	يدعو	اليوم	اأكرث	من	اأي	وقت	م�صى	اإىل	�رصورة	تعزيز	ثقافة	احلوار	بني	

ال�صعوب	نحو	حتقيق	االأهداف	االإن�صانية	»	فال	ميكن	ت�صور	اأي	تعاون	بناء	اأو	اأي	حوار	حقيقي	بني	

احل�صارات	والثقافات	يف	عامل	يتغري	با�صتمرار	دون	االإقرار	مببداأ	التنوع	الثقايف20«.

ومن	ثمة	يغدو	من	ال�رصوري	تن�صئة	اأبناءنا	على	احلوار	واحرتام	التنوع	الثقايف	واعتباره	�صبيال	

للتعاي�ص	بني	الب�رص،	لتاأ�صي�ص	م�صتقبل	م�صرتك	يتيح	للجميع	العي�ص	يف	اطمئنان.

اإن	القيم	التي	ينبغي	على	الرتبية	اليوم	العمل	على	تر�صيخها	لدى	الن�صء	هي	تلك	القيم	االإن�صانية	النبيلة	

التي	ت�صكل	املرتكزات	االأ�صا�صية	يف	احل�صارات	االإن�صانية	الكربى،	مثل	االإخاء	والعدل	وامل�صاواة	

والت�صامح	وقبول	االآخر،	وهي	مبادئ	كونية	عامة	وم�صرتكة،	ينبغي	توطني	النفو�ص	عليها	لتغدو	

�صلوك	�صائعا	بينهم،	وت�صبح	بالتايل	قناعة	دائمة	لديهم	ت�صاعدهم	على	بناء	حياة	م�صرتكة	تقوم	على	

الفهم	واحلوار	املتبادل	بني	الثقافات،	دون	اأن	تعلو	اأي	واحدة	على	االأخرى،	اأو	تهيمن	عليها.	

باأهمية	ذلك	واإيجابيته،	 امل�صاعدة	على	حتقيق	ذلك	لهو	تر�صيخ	الوعي	لدى	اجلميع	 الو�صيلة	 ولعل	

ومن	ثمة	و�صع	مبادئ	وقوانني	دولية	تغدو	قاعدة	لل�صيا�صة	الدولية	ل�صمان	العي�ص	الكرمي	للجميع،	

ونبذ	العنف	وال�رصاع	الذي	ي�صتنزف	طاقة	االإن�صان	وجهده	ويعوق	تفرغه	للعمل	واالإنتاج	البناء	

الذي	يحقق	النمو	والتطور	لالإن�صانية	جمعاء.

		ومعنى	ذلك،	اأنه	ينبغي	اإ�صفاء	طابع	اأخالق	وقيم	القرن	احلادي	والع�رصين	على	القيم	التي	ي�صعى	

النظام	الرتبوي	يف	كليته	و�صموله	اإىل	تر�صيخها	لدى	االأطفال؛	قيم	واأخالق	تت�صم	بطابع	ال�صمولية	

بني	 والتعاي�ص	 والت�صامح	 ال�صالم	 ثقافة	 تر�صيخ	 اأجل	 من	 واملعتقدات،	 الثقافات	 تعدد	 الكونية	رغم	

�صكان	املعمور.	اإنها	ثقافة	قيم	جديدة	ينبغي	يف	نظر	اإدغار	موران	E	Morin.	اأن	يحدوها	اأمل	

تر�صيخ	يف	وعي	كل	�صخ�ص	الوحدة	يف	اإطار	التعددية،	بكل	اأ�صكالها	الثقافية	والدينية	واجلمالية،	

الخ.	غري	اأن	هذا	ال	يعنى	قط	ذوبان	الثقافة	االأ�صيلة	اأو	الثقافة	الوطنية،بقدر	ما	يق�صد	به	تعزيزها،	

يوؤكد	مكانة	وقيمة	ح�صارة	 قوة	وغنى،	 ت�صكل	 اإنتاجها	وا�صتهالكها	حتى	 وتعميمها	وامل�صاركة	يف	

اأ�صحابها21.	ويف	هذا	ال�صياق	نذكر	اأن	مهامتا	غاندي	كان	يردد:	»	اأملي	اأن	تهب	جميع	الثقافات	

مبحاذاة	منزيل	وباأكرب	قدر	ممكن،	لكنني	اأرف�ص	اأن	ت�صلخني	اأي	منها	عن	جذوري«.		

20  المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، اإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقافي، ورقة ) معتمدة من قبل المؤتمر اإلسالمي الرابع 
لوزراء الثقافة المنعقد في الجزائر في ديسمبر 2004(.

21  د. مصطفى حجازي، ثقافة الطفل العربي بين التغريب واألصالة، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، سلسلة ثقافتنا القومية ج 
2، 1990، ص 10
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الرسالة الكارتوغرافية في درس الجغرافيا:
الماهية، خصائص القراءة ومرتكزات المقروئية

د. حمـمـد جبوري

اأ�صتاذ	باحث	يف	علوم	الرتبية،	مكون	باملركز	اجلهوي	ملهن	الرتبية	والتكوين	مبكنا�ص

التعبري	 اأ�صكال	 L’expression cartographique،اأحد	 الكارتوغرايف	 التعبري	 يعترب	

واملدر�صية	 اجلامعية	 املرحلتني	 يف	 وتعلمها	 لتدري�صها	 مالزمة	 واالأكرث	 باجلغرافيا	 ال�صلة	 الوثيق	

كارتوغرافية ر�صائل	 اأو	 ر�صالة	 �صكل	 يف	 التوا�صلية	 الوظيفة	 يخدم	 الذي	 نوعه	  خا�صة	

Le message cartographique،	تقت�صي	قراءة	خا�صة	ت�صمح	بالتقاط	املعلومة	املبثوثة	عربها	
باأقل	كلفة	ممكنة.وهو	النوع	الذي	يهدف	هذا	املقال	اإىل	مقاربة	مو�صوعه	من	خالل	معاجلة	االأ�صئلة	

املحورية	التالية:

P 	اأ�صناف باقي	 مع	 باملقارنة	 طبيعتها	 هي	 وما	 الكارتوغرافية،	 الر�صالة	 مفهوم	 ما	

اخلرائط؟

P 	هذا وم�صتويات	 خ�صائ�ص	 هي	 وما	 الكارتوغرافية«،	 الر�صالة	 »لقراءة	 تعريف	 اأي	

النوع	من	القراءة؟

P التعبري؟	من	املتميز	ال�صكل	هذا	يف	املقروئية	وقواعد	مرتكزات	هي	ما

ماهية »الرسالة الكارتوغرافية« وطبيعتها. 1

مييز	روجي	بروين	BRUNET	R.	يف	ا�صتخدام	اخلرائط	بني	وظيفتني	فيقول:	»	يوجد	يف	احلقيقة	

ا�صتخدامان	للخريطة،	وبالتايل	�صنفان	من	اخلرائط	عندما	نتعامل	معها	كانتاج	تام.	وال�صنفان	معا	

�صاحلان	وال	توجد	بينهما	تراتبية	على	م�صتوى	القيمة.	فهما	يتنا�صبان	مع	حاجتني	اأ�صا�صيتني:	حاجة	

البحث	وحاجة	التوا�صل«1.	

دقيقة،	 بيانات	 تقدم	 مبتابةفهار�ص	 تعترب	 البحثوالتي	 املوجهة	حلاجة	 اخلرائط	 النظر	عن	 وبغ�ص	

مما	 فيها،	 املمثل	 املجال	 عن	 ومف�صالun inventaire exhaustifللمعلومات	 �صامال	 جردا	 بل	
يجعلها	ذات	طبيعة	اإخبارية	كما	هي	احلال	بالن�صبة	للخريطة	الطبوغرافية،	فاإن	ال�صنف	الثاين	من	

اخلرائط	– مو�صوع	هذا	املقال-	والذي	يخدم	وظيفة	التوا�صل،	ي�صمى	يف	ت�صنيف	جاك	بريتان	
.Le message cartographique	الكارتوغرافية	بالر�صالة		J.	BERTIN 1973

1 Brunet R. )1987( , la carte mode d’emploi, Fayard/Reclus, Paris, p 54



التدريس جملة	كلية	علوم	الرتبية	العدد		7 – ال�صل�صلة	اجلديدة	– يونيو	2015   26

والر�صالة	الكارتوغرافية	بهذا	املعنى،	�صنف	من	اخلرائط	واآلية	من	اآليات	التعبري	البياين	يتم	فيها	

قابلة	 �صورة	 �صكل	 يف	 ما	 معلومة	 الإبالغ	 	)Z )البعد	 والرموز	 	)yو 	x( امل�صتوى	 بعدي	 ا�صتعمال	
للتخزين	يف	حقل	املعارف	املكت�صبة	مل�صتقبلها	)القارئ(	وذلك	باأقل	كلفة	ذهنية	وزمنية	ممكنة.

توؤدي	الر�صالة	الكارتوغرافية	مهمة	تبليغ	اخلطاب،	فهي	اإذن	ذات	وظيفة	توا�صلية.	اإن	الر�صالة	

الكارتوغرافية	بهذا	املعنى	التروم	ال�صمولية	L’exhaustivité،	بل	على	العك�ص	من	ذلك،	تكون	
للعقل	 لت�صمح	 تعقيداتها	 وتب�صيط	 �صورها	 عدد	 تقلي�ص	 مت	 كلما	 وجدوى	 فعالية	 اأكرث	 الر�صالة	 هذه	

باإدراك	ما	هو	اأ�صا�صي	من	املعلومة	املت�صمنة	يف	اخلريطة،	وللذاكرة	بتخزينه	يف	اأقل	وقت	وباأقل	

جهد،	وهذا	ال�صنف	من	اخلرائط	ي�صمح	بقراءة	املعلومة	يف	م�صتواها	االإجمايل.

البيداغوجية	 الطبيعة	 ذات	 	Croquis التخطيطية	 والر�صوم	 املدر�صية	 اخلرائط	 معظم	 تدخل	
كيان	 قيمة	 تبني	 	: خطابا	 لتبث	 و�صعت	 توا�صلية،	 وظيفة	 ذات	 خرائط	 فهي	 ال�صنف.	 هذا	 يف	

اإنها	»	فن	القول« اأو	توجها...	 اأو	بنية	خفية،	تعك�ص	تقاربا	  جغرايف	ما	يف	املجال،	تربز	تباينا	

 1 ال�صكل	رقم	 على	حد	تعبري	روجي	بروين	)BRUNET)1987	R..ويو�صح	 	l’art dedire
املوايل	تطور	كيان	جغرايف	يف	الزمن	)الغطاء	الغابوي	يف	العامل(	يف	�صكل	ر�صالة	كارتوغرافية	

ب�صيطة	ومعربة.

ال�سكل رقم 1: ر�سالة كارتوغرافية تربز تراجع الغطاء الغابوي يف العامل

	الغطاء الغابوي يف العامل �سنة 1200      1200 االغططاء االغابوويي في االعالمم سنة 

	  
	   3000 	  km	  
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	الغطاء الغابوي يف العامل �سنة  2000      2000 االغططاء االغابوويي في االعالمم سنة 

	  

 قادري حممد عز الدين واآخرون )2005(، منار اجلغرافيا للجذع امل�سرتك اآداب

وعلوم ان�سانية، )كتاب مدر�سي(،

 طوب ادي�سيون، الدار البي�ساء، �ص 158

يف	هذه	الوظيفة	التوا�صلية	يكون	التمثيل	البياين	)اخلريطة(	اأداة	تقود	اإىل	بناء	جمموعات	من	ال�صور	

القابلة	للمقارنة	والتي	ي�صتخدمها	الباحث	بحيث	»يرتبها	وينظمها	بطرائق	خمتلفة،	يجمع	ال�صور	

املت�صابهة،	ويعيد	بناء	�صور	منظمة	لتنتهي	اإىل	لوحة	اأكرث	ب�صاطة	واأكرث	داللة	يف	نف�ص	الوقت.«2

اأ�صا�صية	ي�صمح	للخريطة	باإبراز	 ي�صكل	التب�صيط	املنطقي	La simplification logique	�رصورة	
معلومة	من	م�صتوى	و�صطي	اأو	اإجمايل	ال	تفتقد	معه	هذه	املعلومة	خ�صائ�صها.	وبهذا	املعنى	يكون	

الر�صالة	 ذلك	 جت�صد	 كما	 اأرقى،	 م�صتوى	 من	 مفاهيم	 باإظهار	 ي�صمح	 وجتديدا	 اخرتاعا	 التب�صيط	

الكارتوغرافيةيف	ال�صكل	رقم	2	املوايل.	

2 BERTIN J. )1973(, Sémiologie graphique, op. cité, p 164
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ال�سكل رقم 2: ر�سالة كارتوغرافية متثل املعلومة يف م�ستوى اإجمايل

مناطق انت�سار املالريا يف العامل

 ادري�ص ال�سقلي واآخرون )2005(، امل�سار يف اجلغرافيا للجذع امل�سرتك اآداب وعلوم ان�سانية،

)كتاب مدر�سي(،

نادية للن�رش، الرباط،�ص160

وحتى	توؤدي	الر�صالة	الكارتوغرافية	وظيفة	التوا�صل	التي	و�صعت	من	اأجلها،	ن�صرتط	مع	روجي	

بروين	)1987(	اأن	ت�صتجيب	ل�صوابط	اأ�صا�صية	جنمعها	يف	�صنفني	هما	:	

1	 اأن	تكون	مرئية،	وا�صحة	ومقروءة.	وهي	موا�صفات	�رصورية	لتبليغ	اخلطاب	)التوا�صل(،	.

ترتبط	يف	غالبيتها	بقواعد	ومرتكزات	�صياغة	الر�صالة	كاإن�صاء	كارتوغرايف	ي�صتند	على	مقومات	

ال�صيميولوجيا	البيانية.

2	 وا�صح	. مفتاح	 اإىل	 يف�صي	 مما	 ثالثة،	 اأو	 اثنني	 فيها	 املمثلة	 املعلومة	 مكونات	 عدد	 يتعدى	 اأال	

وق�صري،	وي�صمح	مل�صتقبل	هذه	املعلومة	باإدراكها	وتخزينها	يف	ذاكرته	باأقل	كلفة	ذهية.

ي�صتخل�ص	مما	�صبق،	اأن	الر�صالة	الكارتوغرافية	تاأمل	عقالين	ناجت	عن	اختيار	وتفكري	نا�صجني،	

خ�صعت	يف	اإطارهما	املعلومة	ال�صاملة	النتقاء	وتب�صيط	اإلزاميني	ا�صتجابة	ل�رصوط	ومتطلبات	الوظيفة	

التوا�صلية.
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قراءة الرسالة الكارتوغرافية: المفهوم، الخصائص . 2
والمستويات

اأ�صكال	 باعتماد	 اخلريطة	 ر�صالته	عرب	 	l’émetteur de l’information 	 املعلومة	 مر�صل	 يبث	
وخطوط	وبقع	لونية	خمتلفة	ير�صمها	على	اخللفية	Le fond	بقيم	كبرية	هنا	و�صغرية	هناك،	كثيفة	

ومت�صابكة	اأحيانا	وخفيفة	اأحيانا	اأخرى،	م�صتندا	يف	ذلك	على	جمموعة	من	قواعد	و�صوابط	التعبري	

الكارتوغرايف.

م�صتقبله يعتمد	 ذهنيا،	 مدركة	 �صورة	 اىل	 ر�صالته	 وحتويل	 اخلطاب	 هذا	 رموز	  ولفك	

الر�صالة	 بنيات	 فيه	 تتفاعل	 فكري	  – ب�رصي	 ن�صاط	 وهي	 القراءة.	 عملية	 على	 	le récepteur
واآليات	التلقي	ب�صكل	خالق	ميكن	هذا	امل�صتقبل	من	ربط	ال�صلة	بني	ال�صورة	الرمزية	وداللتها.

مفهوم »قراءة الر�سالة الكارتوغرافية«  .1-2  

يعرف	فرانك	)FRANK )1980	مفهوم	القراءة	بكونه	»	اأ�صلوبا	�صيكولغويا	ميكن	للقارئ	بوا�صطته	

اأن	يعيد	بناء	خطاب	مرتبط	بكاتب	يف	�صكل	متثيل	بياين«3.	اأما	نوربري	)Norbert )1989،فيعرف	

مفهوم	القراءة	يف	بعده	ال�صميولوجي	باأنه	»	فهم	لدالالت	العالمات	املرمزة	من	قبل	املجتمع«4.

 )1996( االأ�صتاذ	حممدكالد	 يعترب	 الكارتوغرافيا،	 وارتباطا	مبجال	 اأعاله،	 التعريفني	 على	 بناء	

القراءة	الكارتوغرافية	»نقال	ب�رصيا	يتم	مبقت�صاه	اإدراك	ر�صاالت	املعلومة	املعرب	عنها	كارتوغرافيا	

عن	طريق	ربط	الرموز	مبدلوالتها	احلقيقية.	كما	تعرف	كذلك	بكونها	حتويال	لدالالت	الرموز	

املعرب	بوا�صطتها	عن	معلومة	اأو	معلومات	اإىل	مدلوالتها	احلقيقية	عن	طريق	الب�رص«5.

يرتبط	فعل	قراءة	الر�صالة	الكارتوغرافية،	باملعنى	املحدد	اأعاله،	بذات	القارئ	من	جهة	اأوىل،	

وهي	ذات	ن�صيطة	لها	معارف	�صابقة	وق�صدية	حمددة،	من	املفرت�ص	اأن	تكون	لها	كفايات	قرائية	

وهو	 )اخلريطة(،	 املقروء	 بطبيعة	 ثانية	 من	جهة	 الفعل	 هذا	 يرتبط	 كما	 الكارتوغرافية،	 للر�صالة	

بنية	خ�صع	ت�صورها	الختيار	عقالين،	وان�صبطت	�صياغتها	لقواعد	و�رصوط	ال�صميولوجيا	البيانية،	

والتي	ال	ميكن	لفعل	القراءة	اأن	ي�صتقيم	يف	غيابها.

واإذا	كنا	نتبنى	مع	االأ�صتاذ	حممدكالد	هذا	التعريف،	فاإن	ما	نوؤكد	عليه	هو	اأن	فهم	اخلريطة	ال	يكمن	

يف	املعنى	ال�صيق	لفك	دالالت	رموزها	اعتمادا	على	املفتاح،	ولكنه	يتاأتى	من	خالل	فهم	االأ�صكال	

	:R.BRUNET بروين)1987(  روجي	 يقول	 ال�صدد	 هذا	 ويف	 الرموز،	 تلك	 عنها	 تعرب	 التي	

3  فرانك (1980)، في كالد محمد )1996(، التعبير الكارتوغرافي: تدريس القراءة الكارتوغرافية بالتعليم األساسي، بحث لنيل دبلوم 
الدراسات العليا في علوم التربية )غير منشور(، كلية علوم التربية، الرباط، المغرب، ص :72

نوربير1989، في كالد محمد، 1996، مرجع سابق، ص 72   4
كالد محمد، 1996، مرجع سابق، ص : 72  5
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تت�صمن	 التي	 هي	 فاخلريطة	 مفتاحها،	 يف	 ولي�ص	 ذاتها	 فيها	 مت�صمن	 اخلريطة	 عنه	 تعرب	 ما	 »اإن	

وتعرب	 تت�صمنها،	 التي	 االأ�صكال	 تنطق	عرب	 اإذن	 فهي	 املجالية،	 والتوجهات	 والبنيات	 التنظيمات	

يعني	 ولكنه	 مفتاحها،	 رموز	 تفكيك	 اليعني	 خريطة	 فقراءة	 بها.	 املوجودة	 التوزيعات	 منخالل	

تفكيك	االأ�صكال	املت�صمنة	فيها«6.

خ�سائ�ص القراءة الكارتوغرافية.  .2-2  

تعترب	طريقة	ومنط	القراءة	من	اأهم	واأكرب	التحديات	املميزة	للخريطة	عامة	وللر�صالة	الكارتوغرافية	

منها	على	وجه	التحديد.	فاإذا	كان	اإدراك	القارئ	ملعلومة	معرب	عنها	لفظيا	)ن�ص(	يقت�صي	اعتماد	

»	ا�صرتاتيجية	ت�صاعدية	يتم	فيها	االنتقال	من	اخلا�ص	اإىل	العام	بتتبع	متتاليات	الن�ص	من	احلرف	

اىل	الكلمة،	ومن	الكلمة	اىل	اجلملة،	ومن	اجلملة	اإىل	التي		تليها،	اإىل	اأن	ميكن	عقل	معنى	الن�ص	

– �صورة	لها	بعدان	بدون	 –خالفا	لذلك	 واالإم�صاك	بدالالته	والظفر	مبغازيه	»7،	فاإن	اخلريطة	

بداية	وال	نهاية،	وتفرت�ص	قراءتها	النظر	اإليها	ب�صكل	عام	و�صمويل	يف	نف�ص	اللحظة.	فهي	تقت�صي	

قراءة	م�صاحيةتعتمد	النظر	العام	وال�صامل	مما	ي�صمح	بتلقي	الر�صالة	املبثوثة	عربها	دفعة	واحدة.

والبنيات	 االأ�صكال	 ا�صتخال�ص	 	« الكارتوغرافية	 الر�صالة	 ملتلقي	 يتيح	 	 القراءة	 من	 النمط	 وهذا	

الكربى	االأ�صا�صية،	ثم	التناق�صات	الرئي�صية،	وبعد	ذلك	الق�صايا	ال�صادة	اخلارجة	عن	القاعدة...	

وهذه	اخلطوات	املنهجية	تتم�صى	مع	وظيفة	اخلريطة	والتي	ينبغي	اأن	تبني	ترتيبا	un ordre،	ثم	

.8»des exceptions	ا�صتثناءات	ثم	des différences	اختالفات

اإن	اخلريطة	�صورة،	وما	دامت	كذلك،	فينبغي	اأن	تعاجلقرائيا	كما	هي،	ال	اأن	حتول	اإىل	ن�ص.اإن	

�صيك�رصها	 القارئ	 كان	 اإذا	 خريطة	 نر�صم	 اأن	 داعي	 وال	 الن�ص.	 يقراأ	 كما	 اأبدا	 تقراأ	 ال	 اخلريطة	

التنظيم	 عر�صاحلائط	 بذلك	 �صاربا	 ن�ص	 كلمات	 يفكك	 كما	 رموزها	 يفكك	 اأجزاء	 اإىل	 ويجزوؤها	

وال�صمولية	املميزان	للخريطة	كبناء.

اأ�سناف اأ�سئلة وم�ستويات قراءة الر�سالة الكارتوغرافية.  .3-2  

يقت�صي	اإدراك	وفهم	الر�صالة	املت�صمنة	يف	اإن�صاء	كارتوغرايف	�صياغة	�صوؤال	اأو	جمموعة	من	االأ�صئلة	

اأوال	وح�صب	 اأ�صنافها	 االأ�صئلة	ح�صب	 التمييز	يف	هذه	 قابال	لالإجابة	عنها،	ويتم	 الر�صم	 التي	يكون	

م�صتوياتها	ثانيا.

  Brunet R. )1987( , op. cité, p : 137  6
7  الحويدق عبد العزيز، )2001(،«ما القراءة ؟«، الثانوية )مجلة تصدرها وزارة التربية الوطنية(، العدد الثالث، مطبعة النجاح الجديدة، 

الرباط، المغرب، ص : 29
 Brunet R. 1987, op-cit, P : 40  8
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اأ�سناف اأ�سئلة القراءة يف الر�سالة الكارتوغرافية.  .1-3-2  

ال�سكل رقم3:  اأ�سناف اأ�سئلة قراءة الر�سالة الكارتوغرافية.

االإجــابــاتاأ�صناف	اأ�صئلة	القراءةالر�صالة	الكارتوغرافية

ال�سنف الأول

مانوع	املراكز	الكهربائية	

املنت�رصة	يف	منطقة	ال�صني	

ال�صفلي؟

ال�سنف الثاين

ماهي	املناطف	التي	تنت�رص	

بها	مراكز	الكهرباء	

النووية	بفرن�صا؟

مراكز	حرارية

الرون	االأ�صفل،	لوار	

االأو�صط،	االألزا�ص،	

الكارون	االأ�صفل.

فيه	حول	 ال�صوؤال	 x	(،	ويوجه	 )املدخل	 ال�صينات	 القراءة	مبدخل	 اأ�صئلة	 ال�صنف	االأول	من	 يتعلق	

هذا	 يتخذ	 ال�صابق.	 املثال	 ذلك	 يو�صح	 كما	 	، املجال	 بعد	حتديد	 العنا�رص	 من	 اأو	جمموعة	 عن�رص	

ال�صنف	من	االأ�صئلة	املجال	مدخال	له.	اأي	اأن	القارئ	الحظ	يف	منطقة	ال�صني	ال�صفلى	دوائر	�صغرية	

حمراء،	فرغب	اأن	يعرف	ماذا	تعني	هذه	الدوائر،	اأي	ماذا	يوجد	يف	هذا	املكان.

اما	ال�صنف	الثاين	من	اأ�صئلة	القراءة	فيخ�ص	مدخل	ال�صادات	)املدخل	y	(،	ويوجه	ال�صوؤال	فيه	نحو	

جمال	)اأو	جماالت(	معني	بعد	حتديد	عن�رص	اأو	جمموعة	من	عنا�رص	املكون	كما	هو	وا�صح	يف	املثال	

ال�صابق.	يتخذ	هذا	ال�صنف	من	االأ�صئلة	املفتاح	مدخال	له،	اإذ	يريد	القارئ	اأن	يعرف	مواقع	وجود	

الدوائر	اخل�رصاءالتي	متثل	مراكز	الكهرباء	النووية.	اإن	هذا	ال�صنف	من	االأ�صئلة	يقود	اىل	البحث	

عن	مواقع	داخل	اخلريطة.

يفيد	وجود	�صنفني	من	االأ�صئلة	اأن	هناك	مدخلني	لقراءة	اخلريطة:	مدخل	املفتاح،	ومدخل	املجال.	

لكن	غالبا	ما	تفر�ص	اخلريطة	على	القارئ	اعتماد	املدخلني	اإذا	اأراد	اإدراك	ر�صالتها	ب�صكل	اأعمق.

م�ستويات القراءة يف الر�سالة الكارتوغرافية :  .2-3-2  

ميكن	لقارئ	اخلريطة	اأن	يهتم	بالطابع	العام	وال�صامل	للر�صالة	املت�صمنة	يف	هذا	االأ�صلوب	التعبريي	

ببع�ص	جتمعات	 يهتم	 اأن	 ميكنه	 العام...(،كما	 التوزيع	 انت�صارا،	 االأكرث	 اللون	 العام،	 )ال�صكل	

البقع،		وميكنه	اأي�صا	اأن	يفح�ص	كل	بقعة	على	حدة.
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وهذا	يعني	اأن	هناك	م�صتويات	عديدة	للقراءة	الكارتوغرافية:	اأويل،	و�صطي	واإجمايل.ينا�صب	كل	

م�صتوى	عتبة	من	عتبات	املقيا�ص	التي	يقف	عندها	القارئ	اأثناء	درا�صة	الظاهرة	اأو	الكيان	املمثل	على	

	.)J.BERTIN 1973(	اخلريطة

يهمامل�صتوى	االأويل	le niveau élémentaire	كل	رمز	على	حدة،	وتتم	االإجابة	فيه	على	اأ�صئلة	

اإخبارية	�رصفة،	تو�صل	 بكونها	 امل�صتوى	 اأ�صئلة	هذا	 تتميز	 املكون.	 اإىل	عن�رص	واحد	من	 موجهة	

االإن�صاء	 يجعل	من	 الذي	 	le niveau d’inventaire الفهر�صت	 م�صتوى	 اإنه	 اإىل	ر�صالة	واحدة.	

الكارتوغرايف	خزانا	ي�صتخل�ص	منه	القارئ	املعلومات	االأولية.

le niveau intermédiaireمبالحظة	جمموعات	عنا�رص	اأو	فئات،	 ويتعلق	امل�صتوى	الو�صطي	
هذا	 فاأ�صئلة	 املطروحة	حولها.	 الت�صاوؤالت	 كل	 معلومةمعينة،	ويجيب	عن	 فرعية	يف	 اأو	وحدات	

امل�صتوى	ترمي	اإىل	تعريف	املناطق	املن�صجمة	واملجموعات	املتميزة.	ي�صمح	تكوين	املجموعات	اأو	

املعلومة	يف	 الفهم	وير�صخ	 ي�صهل	 ما	 املكون،	وهذا	 بتقلي�ص	طول	 امل�صتوى	 العنا�رص	يف	هذا	 فئات	

Le niveau de traitement de l’information.	املعلومة	معاجلة	م�صتوى	اإذن	اإنه	الذاكرة.

اأما	امل�صتوى	االإجمايل	le niveau d’ensemble	فيهم	املالحظة	ال�صاملة	لكل	املعلومة،	فهو	م�صتوى	

الرتكيب	الذي	يتج�صد	عرب	ال�صوؤال	الذي	ي�صتوجبه	املكون	يف	�صموليته.	ي�صمح	هذا	امل�صتوى	بالنظر	

اإىل	خمتلف	الفئات	على	اأنها	فئة	واحدة،	وبالتايل	فهو	يتيح	البحث	عنها	يف	�صورة	اإجمالية	خمتزلة.	

.le niveau de communication		التوا�صل	م�صتوى	اإنه

مرتكزات مقروئية الرسالة الكارتوغرافية.. 3

اإذا	كانت	�صفتا	اجلمالية	والفعالية	من	ال�صفات	التي	تتحدد	على	اأ�صا�صها	جودة	اأو	رداءة	اأي	اإن�صاء	

كارتوغرايف،	فاإن	�صفة	املقروئية	تعد	حا�صمة	لي�ص	فقط	يف	درجة	اجلودة،	ولكن	اأي�صا	يف	ي�رص	اأو	

ع�رص	قراءة	املعلومة	املت�صمنة	فيه.

تعريف املقروئية الكارتوغرافية.  .1-3  

تتوقف	 االأخرية	 هذه	 ف�صاحة	 فاإن	 للقراءة،	 بال�رصورة	 موجها	 كارتوغرايف	 اإن�صاء	 كل	 دام	 ما	

باالأ�صا�ص	على	مدى	توفر	�صفة	املقروئية	La lisibilité		يف	هذا	االإن�صاء.	و	تكون	�صفة	املقروئية	
متوفرة	يف	اخلريطة	»	عندما	ت�صمح	بااللتقاط	ال�صهل	و	ال�رصيع	للمعلومة	التي	نبحث	عنها	فتكون	هذه	

املعلومة	متميزة	�صمن	غريها	من	املعلومات	االأخرى	على	اخلريطة،	و	ملتقطة	بوا�صطة	الذاكرة	

دون	بدل	جهد	كبريكيفما	كان	م�صتوى	القراءة	املعتمد«9

Joly F.1976,  op.cit, P : 112  9
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قواعد املقروئية يف الر�سالة الكارتوغافية.  .2-3  

تتمثل	القواعد	البيانية	للقراءة	الكارتوغرافية	الف�صيحة	يف	»جمموع	املالحظات	التي	ت�صمح	بتج�صيد	

الفوارق	الكربى	املح�صو�صة	يف	الروؤية«10.

حدد	جاك	بريتان	)J.BERTIN )1973قواعد	القراءة	الكارتوغرافية	يف	ثالثة	هي:

– .La densité graphique	البيانية	الكثافة
– .La lisibilité angulaire	الزاوية	)العزل(	املقروئية
– .La lisibilité rétinienne	ال�صبكية	)العزل(	املقروئية

جاك	 ملنظور	 وفقا	 القواعد	 هذه	 من	 قاعدة	 كل	 و�صوابط	 طبيعة	 اإبراز	 على	 يلي	 ما	 �صنعمل	يف	 و	

بريتان.

الكـثـافـة الـبـيـانـيـة  .1-2-3  

على	 وتوزيعها	 الرموز	 اأو	 املرئية	 البقع	 عدد	 	La densité graphique البيانية	 بالكثافة	 يق�صد	
م�صاحة	مرجعية	هي	ال�صنتمرتاملربع.

توؤثر	هذه	الكثافة	على	عزل	ال�صور	واإدراكها	ب�صهولة	و	ب�رصعة	يف	التمثيل	البياين:	فارتفاع	كثافة	

الرموز	يوؤدي	اإىل	�صعوبة	يف	التمييز	بني	عنا�رص	املعلومة	مما	يعيق	قراءتها،	كما	اأن	�صعف	عدد	

الرموز	يوؤدي	اأي�صا	اإىل	نف�ص	النتيجة،	اأي	عدم	مقروئية	الر�صالة.

ال�سكل رقم :4 - تعذر القراءة ناجت يف »اأ« عن ارتفاع كثافة الرموز.

ويف »ب« عن �سعف هذه الكثافة

P  :174 BERTIN. J ،)1973( :امل�سدر

10 BERTINJ. )1973(, op. cité, p : 14 

الرسالة الكارتوغرافية في درس الجغرافيا: الماهية،خصائص القراءة ومرتكزات المقروئية



التدريس جملة	كلية	علوم	الرتبية	العدد		7 – ال�صل�صلة	اجلديدة	– يونيو	2015   34

اأن	 ال�صالفتني،	وحتى	تكون	الر�صالة	املت�صمنة	فيه	مقروءة،	ينبغي	 ولتفادي	الو�صعيتني	 	

يلتزم	التمثيل	الكارتوغرايف	بكثافة	بيانية	مثلى،	وبحد	معقول	من	الرموز	يجعل	اإدراك	املعلومة	

اأو	عنا�رصها	مي�رصا.	وقد	حدد	جاك	بريتان	العتبة	الق�صوى	لهذه	الكثافة	البيانية	يف	ع�رصة	رموز	

يف	ال�صنتمرت	املربع.

ال�سكل رقم5 : كثافة بيانية مثلى = ي�رش القراءة

BERTIN. J )1973( ،  P :174 : امل�سدر

جتدر	االإ�صارة	اإىل	اأن	ارتفاع	الكثافة	البيانية	يوؤثر	على	مقروئية	الر�صالة	الكارتوغرافية	تبعا	مل�صتوى	

القراءة.	اإذ	تتي�رص	القراءة	عند	امل�صتويني	الو�صطي	و	االإجمايل	و	ت�صعب	عند	امل�صتوى	االأويل.

املقـروئـية الزاويــــــة :  .2-2-3  

يتحكم	اإدراك	الزوايا	يف	اإدراك	االأ�صكال،	وبالتايل	يف	متييز	الرموز	املختلفة	اعتمادا	على	متغري	

ال�صكل.	وعندما	تتقل�ص	اأبعاد	الرمز	لتبلغ	عتبة	معينة	من	الت�صغري،	ت�صبح	الزاوية	غري	مرئية،	

وبالتايل	غري	مقروءة.	ومع	ت�صغري	االأبعاد،	تتقارب	االأ�صكال	يف	ما	بينها	متجهة	اإىل	تكوين	�صكل	

واحد	هو	النقطة	le point	اأو	اخلط	la ligne	كما	يبني	ذلك	ال�صكل	التايل:
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ال�سكل رقم 6 : �سعوبة التمييز بني الزوايا و بالتايل الأ�سكال كلما تقل�ست اأبعاد الرموز

179BERTIN. J ،)1973(،p :امل�سدر

ا�صتنادا	اإىل	ما	�صبق،	اليكون	ال�صكل	داال	عند	امل�صتوى	االأويل	للقراءة	اإال	حينما	يكونله	حجم	كاف	

يعادل		ملمرتين	تقريبا،	فيكون	بذلك	مقروءا.

وعندما	تقل	االأحجام	عن	هذه	العتبة	)عتبة2	ملمرت(	نكون	ب�صدد	اأحجام	�صغرى	يتعذر	معها	التمييز	
وبالتايل	ت�صعب	القراءة.	

املـقـروئـية ال�سـبـكيــــة :  .3-2-3  

اإذا	كانت	املقروئية	الزاوية	تتحكم	يف	متييز	الرموز	املختلفة	اعتمادا	على	متغري	ال�صكل		فاإن	املقروئية	

ال�صبكية	la lisibilité rétinienne	تطبق	على	فوارق	الرتفيعles écarts d’élévation،و	هي	
بهذا	التهم	املكون	اجلغرايف	)x	وy	(	بقدر	ما	تهم	متغري	البعد	الثالث	)Z(،	اأي	الر�صائل	اال�صلية	

التي	متثل	املعلومة.

نظرا	 منها	 ثالثة	 على	 هنا	 نركز	 ال�رصوط	 من	 مبجموعة	 املثلى	 ال�صبكية	 املقروئية	 حتقيق	 يرتبط	

الأهميتها،	وهي	:

1	 اأي	. التمثيل:	 التمثيل	متوازنة	مع	م�صاحة	هذا	 اأن	تكون	كمية	احلرب)اللون(	املعتمدة	يف	 ينبغي	

كافية	من	جهة	لتجعل	الرموز	االأقل	حجما	مرئية،		و	لكن	من	جهة	اأخرى	حمدودة	االنت�صار	

لت�صمح	للرموز	الكبرية	بالتمايز	و	عدم	التداخل.

الرسالة الكارتوغرافية في درس الجغرافيا: الماهية،خصائص القراءة ومرتكزات المقروئية
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ال�سكل رقم :7 - �سعف املقروئية ال�سبكية

	   أأ             بب  قلة كميیة االحبرر االمعتمددةة في االتمثيیلل    -  كميیة حبرر كثيیفة تؤؤدديي إإلى تددااخلل االررمووزز -

	  

J. BERTIN، )1973(،  p  180:امل�سدر

املقروئية	 فيها	هذه	 التي	تكون	 ن�صبة	احلرب	 ال�صبكية،	حدد	جاك	بريتان	 املقروئية	 ولتفادي	�صعف	

مثلى	ما	بني	%5	و	%10	من	م�صاحة	التمثيل.

ال�سكل رقم: 8 - مقروئية �سبكية مثلى ناجتة عن التوازن بني كمية احلرب وم�ساحة التمثيل

BERTIN J. 1973، P :180 : امل�سدر

2	 . fond(	اخلريطة	هيكل	عن	وفرزه	ب�صهولة	املمثل	ال�صكل	بالتقاط	للعني	التمثيل	ي�صمح	اأن	ينبغي
de carte(	وذلك	بتو�صيح	روؤية	االأول	)ال�صكل	املمثل(	من	خالل	اإبراز	رموزه		واإ�صعاف	

روؤية	الثاين	)الهيكل(	بتقليل	�صطاعة	رموزه	بيانيا.
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ال�سكل رقم :-9 متثيل غري مقروء نتيجة ا�ستحواذ املكون اجلغرايف على جزء كبري من احلرب.

 : BERTIN. J، 1973، P 180: امل�سدر

ال�سكل رقم :10 - متثيل مقروء لأن ال�سيادة فيه للر�سالة الأ�سلية، اأي املعلومة.

BERTIN J. 1973، P : 180:امل�سدر

فيها	الأ�صئلة	 التعبري	 ي�صتجيب	 اأن	 ينبغي	 للتوا�صل،	 اأ�صا�صا	 الكارتوغرافية	موجهة	 الر�صالة	 مادامت	

�صبقت	 تتحدد	وفق	�رصوط	وعتبات	م�صبوطة	 والتي	 الفعالة	 املقروئية	 لقواعد	 القراءة،	وين�صبط	

اإن�صاء	كارتوغرافيا	ما	مكونات	عديدة	جتعله	مكد�صا	 االإ�صارة	اىل	عدد	منها.	فبدال	من	اأن	ن�صمن	

ب�صيطة،	والتعبري	عن	كل	واحدة	منها	يف	 اإىل	ر�صائل	 املركب	 تفكيك	 ي�صتح�صن	 القراءة،	 و�صعب	

اإن�صاءكارتوغرايف	قائم	الذات،	مع	اعتماد	نف�ص	املقيا�ص.	ت�صمن	هذه	العملية	توفري	�رصوط	القراءة	

ال�صليمة	والفعالة	لكل	ر�صالة	على	حدى،	كما	ت�صمح	اأي�صا	باإمكانية	اإعادة	اإنتاج	نف�ص	املعلومة	املركبة	

باعتماد	تطابق	superposition	الر�صائل	عندما	يتعلق	االأمر	بتحليل	للعالقات	القائمة	بينها	خا�صة	
يف	م�صتويي	التف�صري	والتعميم.

الرسالة الكارتوغرافية في درس الجغرافيا: الماهية،خصائص القراءة ومرتكزات المقروئية
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خـــاتــمــة

ما	 وفق	 وقراءتها	 الكارتوغرافية	 الر�صالة	 مو�صوع	 معاجلة	 من	 املقال	 هذا	 املقدم	يف	 العمل	 مكن	

تقت�صيه	االإجابة	عن	اال�صئلة	الثالثة	املهيكلةال�صكاليته.	غري	اأن	هناك	اأ�صئلة	اأخرى	ال	تزال	مطروحة	

بخ�صو�ص	قراءة	هذا	النمط	من	التعبري	من	قبيل	قيمتها	واأهميتها	الرتبوية	والتكوينية	واخلطوات	

التي	ينبغي	�صلكها	يف	القراءة،	وغريها	من	الق�صايا	االأخرى	التي	تقت�صي	التاأ�صيل	العلمي	واملنهجي،	

والتي	ناأمل	اأن	تتجند	لها	اأقالم	باحثني	خمت�صني	خدمة	لهذا	النوع	من	التعبري	وتثمينا	لدوره	يف	تعلم	

اجلغرافيا	بالو�صط	املدر�صي.
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أثر الوعي الصرفي في تعلم القراءة
فاطمة اخللويف

كلية	علوم	الرتبية

جامعة	حممد	اخلام�ص	-	الرباط	-	املغرب

1.  اإلطار التصوري والمنهجي للدراسة

يعترب	التمكن	من	مهارة	القراءة	موؤ�رصا	على	النجاح	خالل	املراحل	االبتدائية	من	التمدر�ص،	فاملتعلم	

الذي	يتعرث	يف	القراءة	بلغة	معينة،	ي�صادف	�صعوبات	يف	تعلم	باقي	املواد	التي	تدر�ص	بتلك	اللغة.	

وتو�صلت	نتائج	جمموعة	من	الدرا�صات	احلديثة	اإىل	اأن	الوعي	ال�رصيف	الذي	يرتبط	بالقدرة	على	

ا�صتعمال	املفردات	واإدراك	املعاين	املالزمة	لها	من	املتغريات	االأ�صا�صية	التي	تتحكم	يف	التمكن	من	

القراءة. يف	هذا	ال�صياق،	يطرح	ال�صوؤال	التايل:	كيف	ي�صاهم	التمكن	من	البنيات	ال�رصفية	يف	جتويد	

مهارة	القراءة	عند	متعلم	اللغة	العربية؟	

باال�صتناد	اإىل	نتائج	االأبحاث	حول	العالقة	بني	الوعي	اللغوي	وتعلم	اللغات،	واعتمادا	على	حتليل	

التقارير	الوطنية	حول	تقييم	التح�صيل	الدرا�صي	وت�صخي�ص	الو�صعية	الراهنة	لتعلم	القراءة.	�صنوؤكد	

على	افرتا�ص	اأن		لل�صريورات	الواعية،	خا�صة	الوعي	ال�رصيف،	اأثر	يف	تنمية	مهارة	القراءة	يف	

ق�صم	اللغة	العربية،	واأن	لذلك	انعكا�صات	على	تدري�صية	القراءة.	يف	هذا	ال�صياق،	اقرتاحنا	بع�ص	

امل�صالك	لت�صميم	بع�ص	االأن�صطة	التدري�صية	حول	املعارف	ال�رصفية	التي	ميكن	ا�صتثمارها	يف	تنمية	

مهارة	القراءة.	

التفاعل بني ال�سريورات الواعية وغري الواعية يف تعلم اللغات. 1-1

واعية	 ميكانزمات	 بوجود	 املدر�صة	 لغات	 وتعلم	 االأم	 اللغات	 اكت�صاب	 جمال	 يف	 االأبحاث	 ت�صلم	

واأخرى	غري	واعية.	كما	توؤكد	على	دور	الوعي	يف	منو	اللغة	وعلى	التفاعل	بني	الوعي	والالوعي	

اللغويني	اللذين	ي�صكالن	�صريورة	تفاعلية	موحدة،	ت�صمل	مهارة	ا�صتعمال	اللغة	اأوال،	والتحدث	عن	

تلك	اللغة	والتفكري	حولها	ثانيا.1 

ويق�صد	بالوعي	اللغوي	املعرفة	التي	ميتلكها	الفرد	حول	اللغة	وقدرته	على	حتليل	ومراقبة	مكوناتها.	

فهو	قدرة	الفرد	على	االنتباه	واليق�صة	اإىل	اخل�صائ�ص	املميزة	للغة	واإدراك	اأن	اللغة	نظام	للتوا�صل	

مرتبط	مبجموعة	من	القواعد.	وي�صكل	الوعي	ميتالغوي	اأ�صا�ص	القدرة	على	التفكري	يف	املو�صوعات	

1  لمزيد من التفصيل، انظر الغالي أحرشاو )2007( 
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اللغوية	وا�صتعمالها	كما	هو	وارد	يف	كومبري	)Gombert )1990.	فالوعي	امليتالغوي،	ميكن	الطفل	
من	ف�صل	معاين	املفردات	و	�صكلها	واحلكم	على	املظاهر	الداللية	والرتكيبية	وال�صوتية	وال�رصفية	

يف	اللغة.	فبق�صد	فهم	بنية	اللغة	التي	هو	ب�صدد	تعلمها	و	فهم	كيفية	ا�صتغالها،	يعمد	الطفل	اإىل	التفكري	

حول	مكوناتها	ومظاهرها.	فتعلم	اللغات	عند	الطفل	الينح�رص	يف		تعلم	مهارة	احلديث	باللغة	اأي	

والتحدث	 باللغة	 التوا�صل	 يتعلم	 فهو	 ال�رصيحة.	 املعارف	 يتعلم	كذلك	 اإنه	 بل	 ال�صمنية،	 املعارف	

بها،	كما	يتعلم	مهارة	احلديث	عن	اللغة	التي	هو	ب�صدد	تعلمها.	فمعرفة	اللغة	غري	كاف،	من	هنا	

	.Bialystok  )1988(	بيالي�صتوك	يف	ورد	كما	ميتالغوي	وعي	اإىل	احلاجة	تاأتي

وميكن	تقييم	الوعي	امليتالغوي	عند	املتعلمني	بالقيام	مبهام	حول	الوعي	ال�صوتي	والوعي	ال�رصيف	

والوعي	الرتكيبي	والوعي	التداويل.	وتعد	ت�صورات	الطفل	واأن�صطته	الواعية	موؤ�رصا	على	منوه	

اللغوي	الواعي	والالواعي.

يبدو	اأن	�صريورة	االكت�صاب	تكون	غري	واعية،	كما	قد	تكون	واعية	ومراقبة.	وتتداخل	ال�صريورتان	

االأم	 اللغات	 لتعلم	 فعالية	كربى	 ت�صمن	 بكيفية	 وتتفاعل	 الطويلة	 التعلمات	 والالواعية	يف	 الواعية	

ولغات	املدر�صة2.	فعدم	الف�صل	بني		�صريورة	واعية	و�صريورة	ال	واعية،	قد	يوؤدي	اإىل	نتائج	هامة	

يف	تعليم	اللغات	وتعلمها.	من	هنا،	ميكن	افرتا�ص	اأن	للوعي	ال�رصيف،	اأثر	يف	تنمية	مهارة	القراءة	

يف	ق�صم	اللغة	العربية.		

الوعي ال�رشيف وتنمية مهارة القراءة  .2-1  
الوعي	ال�رصيف	هو	اإدراك	الطفل	للبنيات	ال�رصفية	للكلمات	وقدرته	على	التفكري	يف	هذه	البنيات	

بكيفية	�رصيحة.	فهذا	التعريف،	مييز	بني	ما	يرتبط	باملعارف	التي	ميتلكها	املتعلم	بخ�صو�ص	البنيات	

ال�رصفية	للغته	وما	هو	مرتبط	بقدرته	على	القيام	مبهام	اأو	عمليات	خمتلفة	حول	هذه	املعارف.3 

	:)Tyler & Nagy )1989	وناجي	تايلر	منوذج	انطالقا	عليها	الوقوف	ميكن	التي	املعارف	ومن

اأن	 معرفة	 على	 التالميذ	 قدرة	 على	 حتيل	 وهي	 املفردات:	 بني  العالئق  معرفة  اأول، 

جمموعة	من	املفردات	قد	ت�صرتك	يف	اأ�صل	واحد.	

ثانيا، املعرفة الدللية:	كمعرفة	اأن	بع�ص	ال�رصفيات	قد	تكون	متعددة	املعنى	

ثاثا، املعرفة الرتكيبية:	وهي	حتيل	على	معرفة	التالميذ	بالدور	الرتكيبي	للزوائد.

وتو�صلت	االأبحاث	والدرا�صات	اإىل	م�صاهمة	املعارف	ال�رصفية	يف	تعلم	القراءة	�صواء	يف		فك	الرتميز	

اأثر	اإيجابي	على	املدى	الق�صري	اأو	املتو�صط	يف	تتبيث	القراءة4.	 اأو	يف	الفهم.	فالوعي	ال�رصيف	له	

هكذا،	ال	ميكن	اختزال	القراءة	يف	ن�صاط	ب�رصي	حم�ص،	فاملعرفة	ال�رصفية	متغري	اأ�صا�صي	يف	التمكن	

2  2 انظر المرجع السابق نفسه
   Carlisle )1995(  3

 Deacon &Kirby )2004(  4
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من	مفردات	اللغة،	وبالتايل	يف	تعلم	القراءة.	اإال	اأن	املعرفة	بال�رصف	وتعلم	القراءة	لي�صت	اأحادية	

االجتاه،	بل	ت�صري	يف	�صكل	متبادل،	كما	ورد	يف	كيو	واأندر�صن		Kuo Anderson 2006.	ويف	

هذا	االجتاه	تو�صلت	جمموعة	من	االأبحاث	اإىل	العالقة	املتبادلة	بني	تطور	الوعي	ال�رصيف	وتعلم	

القراءة.	وبرهنت	هذه	الدرا�صات	على	اأن	القراءة	مهمة	لغوية،	واأن	تعلمها	ي�صتلزم	تطور	وعي	

�رصيح	عند	املتعلم	بالبنيات	اللغوية	وا�صتعمالها.	وميكن	النظر	يف	اأثر	الوعي	ال�رصيف	بكيفيتني:	

ال�صفهية	 املهارات	 منو	 يف	 ي�صاهم	 ال�رصيف	 فالوعي	 املتعلم،	 ي�صتعملها	 التي	 املفردات	 عرب	 اأوال،	

ال�رصورية	للفهم	ال�صفهي	و	الفهم	الكتابي	اأي�صا.

ثانيا،	عرب	ت�صهيل	التعرف	على	الكلمات	من	خالل	التعرف	على	ال�رصفيات	املكونة	لها.

ويف	هذا	ال�صياق،	ي�صبح	تدريب	املتعلمني	على		تنمية	معارفهم	امليتا�رصفية	يف	اللغة	العربية	ن�صاطا	

اأو	 �صماعها	 لهم	 ي�صبق	 مل	 التي	 اجلديدة	 الكلمات	 معنى	 لتحديد	 بو�صائل	 يزودهم	 اأ�صا�صيا5	 تدري�صيا	

قراءتها	من	قبل،	على	نحو	ما	�صنو�صح	يف	الفقرتني	)3(	و)4(

2.تحليل نتائج الوضعية الراهنة لتعلم القراءة بالمرحلة االبتدائية 

من	خالل	قراءتنا	للتقرير	املو�صوعاتي	ل�صنة	2009	حول	نتائج	الربنامج	الوطني	لتقومي	التح�صيل	
الدرا�صي	2008	كتيب	اللغة	العربية6	وقفنا	عند	املعطيات	التالية:

غالبية	املتعلمني	يف	ال�صلك	االإبتدائي	غري	متمكنني	من	املهارات	القرائية.	 –

تعاين	غالبية	املتعلمني	من	�صعوبات	يف	التعبري	واالإن�صاء	على	امل�صتوى	املعريف	واملنهجي	 –

حت�صيل	 و�صعف	 القرائية	 القدرات	 يف	جمال	 املرتاكم	 للعجز	 نتيجة	 وذلك	 واللغوي،	

املوارد	اللغوية.	

نتيجة	لل�صعف	امل�صجل	يف	التح�صيل	اللغوي	باالإبتدائي،	فاإن	املتعلمني	يف	ال�صلك	االعدادي	 –

اأظهروا	م�صاكل	على	م�صتوى	فهم	املقروء	وا�صتثماره،	وعلى	م�صتوى	االإنتاج	الكتابي

نف�ص	امل�صاكل	التي	يعاين	منها	املتعلمون	يف	االبتدائي	تتكرر	عند	املتعلمني	يف	االإعدادي	 –

حيث	مل	تخ�صع	الأي	اإجراء	عالجي.	

من	خالل	حتليلنا	للمعطيات	الواردة	يف	التقرير	ميكن	ا�صتخال�ص	النتائج	التالية:

االرتباط	الوثيق	بني	عدم	التمكن	من	املوارد	اللغوية	وعدم	التمكن	من	القراءة. –

االنعكا�ص	ال�صلبي	لعدم	التمكن	من	اللغة	والقراءة	على	م�صتوى	االإنتاج	الكتابي –

ا�صتمرارية	ومالزمة	ال�صعف	اإىل	م�صتوى	االإعدادي	 –

احلاجة	اإىل	اإجراء	عالجي	لتجاوز	هذه	الو�صعية. –

 Nagy, W. E, & Anderson, R. )1984(.  5
6  المجلس األعلى للتعليم، التقرير الموضوعاتي لسنة 2009 حول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي 2008 
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3. تحليل خصائص البنيات الصرفية في اللغة العربية

جانب	 اإىل	 �صل�صلي	 بني	�رصف	 للمفردات	 ال�رصفية	 البنيات	 بتحليل	 اهتمت	 التي	 الدرا�صات	 متيز	

�رصف	غري	�صل�صلي.	يف	ال�رصف	ال�صل�صلي،	يغلب	الرتاكم	اخلطي	للعنا�رص	املكونة	للمفردة،	كما	

هو	احلال	يف	اللغات	االأجنليزية	والفرن�صية	واالإ�صبانية.7	اأما	ال�رصف	غري	ال�صل�صلي،	فيتميز	بتواجد	

ن�صق	للجذور	اإىل	جانب	احلركات	والزوائد.	وهو	يعتمد	على	هدم	ال�صيغة	االأ�صلية	لتحل	�صيغة	

ال�رصفية	 البنيات	 من	 االأكرب	 اجلزء	 يطبع	 الذي	 النمط	 وهو	 باجلذر.	 االحتفاظ	 مع	 بدلها	 جديدة	

للن�صق	ال�صامي	عموما،	والعربي	على	وجه	اخل�صو�ص8.

وتتميز	البنيات	الداخلية	للمفردات	العربية	ب�رصف	�صل�صلي	اإىل	جانب	�رصف	غري	�صل�صلي.	فتحليل	

ن�صق	 هناك	 حيث	 احلركات،	 من	 ال�صوامت	وجمموعة	 من	 على	جمموعة	 يك�صف	 العربية	 الكلمة	

اجلذور	اإىل	جانب	احلركات	والزوائد.	وبالنظر	اإىل	هذين	النمطني،	ميكن	التمييز	بني	عملية	غري	

�صل�صلية	لتكوين	مفردات	اللغة	العربية	كالت�صغري	وجمع	التك�صري	نحو	ما	هو	مو�صح	يف	اجلدولني	)1( 

و)2(		اإىل	جانب	عمليات	�صل�صلية	نحو	بناء	املثنى	واجلمع	ال�صامل،	نحو	ماهو	مو�صح	يف	اجلدول	)3(

ت�صغريهااملفردة

بنيةبنت

قطريةقطرة

كتيبكتاب

جدول)	1(	اإقحام	الزيادة	يف	و�صط	املفردة

ياء	 اإقحام	 بعد	 اجلذر	 �صوامت	 تتخلل	 ال�صيغة	 )1(	جند	 اجلدول	 الواردة	يف	 املفردات	 من	خالل	

الت�صغري	يف	الو�صط.	كما	جند	نف�ص	ال�صيئ	بالن�صبة	جلمع	التك�صري،	حيث	تدل	ال�صيغة	»	اأفعال«		على	

جمع	التك�صري	كما	هو	احلال	يف	املفردات	الواردة	يف	اجلدول	)2(		وتظهر	زيادة	الهمزة	يف	بداية	

املفردة.

جمعهااملفردة

اأغ�صانغ�صن

اأطفالطفل

اأركانركن

جدول)	2(	الزيادة	يف	بداية		املفردة	وو�صطها

  Scalise )1988(  7
8  السغروشني إدريس)1987( الصيغ في اللغة العربية، منشورات عكاظ، الرباط 
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اأما	بخ�صو�ص	ال�رصف	ال�صل�صلي،	فيظهر	اجلدول	)3(	اأ�صفله	اأن	العملية	ال�رصفية	للداللة	على	املثنى	

بنوعيه	واجلمع	ال�صامل	بنوعيه	حتتفظ	بال�صل�صلة	وتلحق	بها	زوائد	التثنية	واجلمع	

املفرد

اجلمعاملثنى

املوؤنثاملذكراملوؤنثاملذكر

العباتالعبونالعبتانالعبانالعب

مدر�صاتمدر�صونمدر�صتانمدر�صانمدر�ص

جدول)	3(	الزيادة	يف	نهاية	املفردة

4 . تدريب المتعلم على استثمار الوعي الصرفي في تعلم القراءة 

ال�صفهية	والكتابية،	ولذلك		 اللغة	 فهم	 ال�رصفية	يف	 املعارف	 ت�صاهم	 اأخرى9،	 اإىل	متغريات	 اإ�صافة	

انعكا�صات	على	م�صتوى	تدري�صية	القراءة،	حيث	ي�صبح	التدرب	على	تعلم	املفردات	�صيئا	اأ�صا�صيا.	

للمفردات	 ال�رصفية	 البنية	 بتحليل	 املرتبطة	 املعارف	 اأوال،	من	 املتعلمني	 اأن	ميكن	 املدر�ص	 وعلى	

)1(	و)2(	و)3(.	كما	 الزوائد	واالأ�صول،	نحو	ما	هو	مو�صح	يف	اجلداول	 التمييز	بني	 ومعرفة	

عليه	اأن	ميكن	املتعلمني،	ثانيا،	من	املعارف	الداللية	والرتكيبية	والتوزيعية	املرتبطة	بتلك	الزوائد،	

تايلر	 )2(	وامل�صتمدة	من	منوذج	 الفقرة	 التي	وقفنا	عليها	يف	 املعارف	 على	نحو	ما	هو	مو�صح	يف	

وناجي.

(	من	 )الفقرة.3	 اأعاله	 ما	هو	مقدم	 نحو	 العربية	على	 للغة	 ال�رصفية	 البنيات	 وانطالقا	من	حتليل	

الق�صايا	التي	ينبغي	تو�صيحها	وتدريب	املتعلمني	عليها	خا�صة	يف	املراحل	االبتدائية.	

اأوال،	التمييز	بني	مفردات	ب�صيطة	�رصفيا	نحو	»طفل«،	و«ركن«	مقابل	مفردات	معقدة	�رصفيا	

وهي	التي	تتكون	من	�رصفيتني	على	االأقل	نحو	»طفلة«	»ركن«	و«اأركان«.	

اإىل	 مربوط	 منف�صل	 عن�رص	 عن	 عبارة	 وهي	 املفردة،	 تلحق	 التي	 الزيادات	 بني	 التمييز	 ثانيا،	

ي�صار	اأو	ميني	�رصفية	اأخرى،	كالزوائد	التي	تتقدم	اجلذع	نحو	»امليم«	يف	»مكتب«	و«ملعب«،	

والزوائد	التي	تقحم	يف	و�صط	املفردات	نحو	ياء	الت�صغري	يف«	�صجرية«	و«	كرية«،	والزوائد	التي	

ت�صاف	اإىل	اأواخر	الكلمة	نحو«العبون«	و«م�صلمون«.

9  من المتغيرات التي يمكن أن تساهم في فهم المقروء، يمكن اإلشارة إلى استعمال القاموس أو السياق  
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اأن�صطة	 	 ت�صميم	 للمدر�ص	 ميكن	 العربية،	 للغة	 ال�رصفية	 باخل�صائ�ص	 املعرفة	 من	 انطالقا	 اإذن،	 	

تدري�صية	تو�صح	للمتعلمني	اأن	املفردات	الواردة	يف	خانة	املثنى	واجلمع	بنوعيهما	يف	اجلدول	)3( 

ناجتة	عن	زيادات	حلقت	املفرد،	واأن	الزوائد	هي	التي	حتمل	معنى	التثنية	واجلمع	بنوعيه.	

اإ�صافة	اإىل	املعارف	ال�صابقة،	على	املدر�ص	اأن	يثري	اهتمام	املتعلمني	اإىل:	

التعالق	الداليل	بني	املفردات:	نحو	التعالق	املوجود	بني	»�صجرة«	و»�صجرية«	و»كرة«	 –

اأطفال«	 	« »طفل«،	 نحو	 يف	 التك�صري	 وجمع	 املفرد	 بني	 التعالق	 ومعرفة	 و«كرية«	

و»غ�صن«،	»اأغ�صان«.

املعنى	مثل	 – قد	تكون	متعددة	 الزوائد	 اأن	بع�ص	 ال�صيغ	والزوائد:	كمعرفة	 تعدد	معنى	

التاء	املربوطة	التي	قد	تدل	على	الواحد،	كما	قد	تدل	على	التاأنيث	نحو	»متر«	و»مترة«	

و»�صجر«و»�صجرة«	و»	طفل«	و»طفلة«.	ومعرفة	اأن	بع�ص	ال�صيغ	قد	يكون	لها	اأكرث	

من	معنى	كال�صيغ	التي	تعرب	عن	الت�صغري	والتحقري	يف	نف�ص	الوقت.	

القيود	على	اإحلاق	الزيادات:	فهناك،	مثال،	زيادات	تلحق	باالأفعال	وال	تلحق	بال�صفات	 –

اأو	باالأ�صماء.

من	خالل	ما	تقدم،	نالحظ	وجود	تفاعل	بني	تنمية	معارف	املتعلمني	امليتا�رصفية	يف	اللغة	العربية	

ال�صمنية	 باملعارف	 االأخذ	 يجب	 القراءة،	 تدري�صية	 يف	 لذلك،	 ونتيجة	 القرائية.	 مهارتهم	 وتنمية	

املتعلم	بو�صائل	لفك	الرتميز	وفهم	املقروء،	وقد	ينعك�ص	 التي	متد	 وال�رصيحة	يف	ت�صميم	االأن�صطة	

ذلك	اإيجابيا	على	تنمية	مهارة	الكتابة.	

خالصة

يف	هذا	العمل،	كان	هدفنا	االأ�صا�صي	الوقوف	عند	كيفيات	ا�صتثمار	الوعي	ال�رصيف	يف	جتويد	مهارة	

القراءة	عند	متعلم	اللغة	العربية	يف	املرحلة	االبتدائية.	وانطالقا	من	افرتا�ص	�صريورة	واعية	اإىل	

جانب	�صريورة	ال	واعية	يف	تعلم	اللغات،	وجود	عالقة	�صببية	بني	الوعي	ال�رصيف	وتنمية	مهارة	

القراءة،	واعتمادا	على	حتليل	التقارير	الوطنية	حول	تقييم	التح�صيل	الدرا�صي	وت�صخي�ص	الو�صعية	

الراهنة	لتعلم	القراءة،	اقرتحنا	بع�ص	امل�صالك	التي	تو�صح	كيفيات	ا�صتثمار	املعارف	ال�رصفية	يف	

تدري�صية	القراءة.	فاإدراك	اخل�صائ�ص	الداخلية	للبنيات	ال�رصفية	العربية	ومعرفة	املعلومات	الداللية	

املرتبطة	باجلذور	والزوائد	التي	ت�صبق	املفردات	اأو	تتو�صطها	اأو	تتلوها	ومعرفة	خ�صائ�صها	الداللية	

والرتكيبية	ب�صكل	واع،	ميكن	من	الولوج	اإىل	املعنى	ومن	تثبيت	مهارة	القراءة	عند	املتعلمني.	
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المدرسة ورهانات التربية على القيم
د. عبد الله اخلياري

اأ�صتاذ	باحث	يف	�صو�صيولوجية	الرتبية

هاج�صا	 تعترب	 املغربية	 التعليمية	 املنظومة	 يف	 احلقوقية	 القيم	 على	 الرتبية	 اإ�صكالية	 اأن	 ينكر	 اأحد	 ال	

وان�صغاال	فر�ص	نف�صه	يف	خ�صم	التحوالت	املجتمعية	التي	عرفها	املغرب	منذ	بداية	االألفية	الثالثة	.	

القيم	�صمن	باقي	مكونات	املنظومة،	واأي�صا	لراهنيته	 ويعود	ذلك	الأهمية	موقع	ومركزية	مكون	

بالن�صبة	مل�رصوع	اإ�صالح	وتطوير	الن�صق	التعليمي.	كما	تاأتي	اأهمية	املو�صوع	من	كونه	�صاأنا	جمتمعيا	

وحقوق	 املواطنة	 قيم	 على	 والرتبية	 الوطني	 امل�صرتك	 تقا�صم	 على	 ال�صاعدة	 االأجيال	 تن�صئة	 يهم	

الفاعلني	يف	 ال�صلوكات	املدنية؛	لذلك	كان	منذ	عقود	مثار	جتاذبات	بني	خمتلف	 االإن�صان	وتر�صيخ	

املجتمع	حول	اأف�صل	املداخل	ملعاجلة	�صوؤال	الرتبية	على	القيم	.	وي�صاف	اإىل	كل	ذلك	اأن	القيم	ميكن	

اأن	تلعب	دورا	يف	حتفيز	التعلمات	وتنمية	الكفايات.	ولعل	كل	ذلك	هو	الذي	جعل	اليوم	مو�صوع	

القيم	يعود	لي�صبح	يف	�صلب	النقا�ص	العمومي،	اجلاري	حاليا	يف	اإر�صاء	اأر�صية	الإ�صرتاتيجية	جديدة	

الإ�صالح	منظومة	الرتبية	والتكوين؛	وذلك	الأن	ادماج	الرتبية	على	القيم	يحيل	مبا�رصة	على	الفل�صفة	

الرتبوية	املعتمدة	وعلى	امل�رصوع	الرتبوي	واملجتمعي	املرجعي	الذي	ن�صتمد	منه	املوجهات	الغائية	

الكربى.	

السياق الداللي لمفهوم القيم

تعترب	القيم	من	املفاهيم	التي	تثري	اإ�صكاالت	كثرية،	ب�صبب	ت�صعب	وتعقد	احلقل	الداليل	للمفهوم،	ثم	

اأي�صا	ب�صبب	تعدد	املرجعيات	وامل�صلمات	التي	تتحكم	فيه	وتنوعها	بني	ما	هو	ديني	وفل�صفي	واجتماعي	

اأو	 فكرة	 اأو	 ا�صتهجان	مو�صوع	 اأو	 ن�صدرها	ال�صتح�صان	 اأحكام	 فالقيم	هي	 واقت�صادي.	 و�صيا�صي	

والثقافية	 املعرفية	 ن�صتح�رص	مرجعياتنا	 بحيث	 الق�صايا،	 لتلك	 تقديرنا	 ما،	وذلك	يف	�صوء	 موقف	

هو	 ما	 لتعيني	 اإليها	 نحتكم	 معايري	 اإذن	جمموعة	 اإنها	 احلا�رص.	 املعا�صة	يف	 واحل�صارية	وخرباتنا	

مرغوب	فيه	اأو	مف�صل	يف	موقف	يتميز	بوجود	بدائل	واختيارات	متعددة.	
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ملفهوم	القيم	عدة	ا�صتعماالت	منها	ما	هو:

والوفرة	 – باحلاجة	 بدورها	 ترتبط	 التي	 املنفعة	 على	 القيمة	 ن�صبي،	حيث	حتيل	 معياري	

االقت�صادية)العر�ص	والطلب(؛	

معياري	مطلق،	حيث	ت�صتقل	القيمة	عن	كل	منفعة	وتتحول	اىل	قيمة	يف	ذاتها،	وت�صبح	 –

معيارا	ملا	هو	اأخالقي	مثايل	)االأخالق	la morale	(	.	وقد	كانت	االأك�صيولوجيا	كعلم	

للقيم	واالأخالق	لدى	الفال�صفة	ت�صم	ثالثة	مباحث	هي	اجلمال	واخلري	واحلق؛

معياري	اجتماعي	يحيل	اىل	القيم	التي	تخ�ص	املجتمع،	اأي	منظومة	القيم	التي	ت�صتمد	منها	 –

اجلماعة	التوجيه	يف	حياتها	العملية	واختياراتها	الفكرية،	وتعود	اإليها	كمرجعية	فل�صفية	

	.)éthique االأخالقية	 اأو	 اإتيكا	 	( واقت�صادية	 واجتماعية	 و�صيا�صية	 وثقافية	 واأخالقية	
لكل	 من	جهة،	 اأنها	جتعل،	 حيث	 من	 احلديثة	 االأخالقية	 لداللية	 الفكرة	 هذه	 وتوؤ�ص�ص	

“اأخالقا” Morale،	الأن	االأخالق	 “اإثيقا” Ethique	ـ	ولي�ص	 ” اأو	 “ اأخالقية	 جمتمع	
تبقى	فردية	التمثل	ـ	بينما	“االأخالقية” لها	بعد	جماعي.	وتوؤ�ص�ص	هذه	الفكرة	لداللية	»	

االأخالقية	»	احلديثة	من	حيث	اأنها	تربط	اأالأخالقية	بالقيم1.

	بني	“ االأخالقية	”  	الذي	لطاملا	اهتم	مب�صاألة	االأخالق	والقيمـ	 ومييز	الفيل�صوف	الفرن�صي	بول	ريكورـ	

و” االأخالق	”،	معتربا	اأن	االأخالق	تن�صحب	على	املعايري	واالإلزامات	واملوانع،	واأن	“االأخالقية” 
بهذا	 فاالأخالقية،	 عادلة.	 موؤ�ص�صات	 اأجلهم	ويف	 ومن	 االآخرين	 مع	 مكتملة	 حياة	 اإىل	 التطلع	 تفيد	

املعنى،	ثالثية	االأبعاد:	تخ�ص	هذا	التفاعل	امل�صتمر	بني	الذات	واالآخر	واملوؤ�ص�صة.

ال	ميكن	ت�صور	القيم	اإال	�صمن	منظومة	متكاملة	يعا�صد	بع�صها	البع�ص،	فان�صيابية	ممار�صة	اأي	قيمة	

حتتاج	اىل	وجود	نوع	من	االإلتقائية	بينها	وبني	ما	يت�صل	بها	من	قيم	اأخرى،	كما	اأن	ممار�صة	قيمة	

ما	ي�صاهم	يف	تقوية	ما	يوجد	يف	فلكها	من	قيم	اأخرى.	يف	حني	اأن	التخلي	عن	قيمة	ما	اأو	نبذها	غالبا	

ما	يوؤدي	اإما	اىل	ت�صدع	يف	القيم	املجاورة	اأو	اىل	اختالل	منظومة	القيم	برمتها.	

وباالإ�صافة	اىل	كل	ذلك	اإن	القيم	هي	التي	تعطي	معنى	لل�صلوك	االإن�صاين	وجتعل	احلياة	جديرة	باأن	

تعا�ص	كلحظة	تاريخية	متميزة،	فالقيم	هي	التي	تعطي	التما�صك	املطلوب	للقواعد	والنماذج	الثقافية	

املتداولة	يف	املجتمع،	ومن	ثم	فاإن	اأي	ت�صدع	مي�ص	القيم	هو	موؤ�رص	على	فقدان	املعنى	وما	يرتتب	

عنه	من	حرية	وارتباك	يف	التعامل	مع	النماذج	الثقافية	وما	يتفرع	عنها	من	قواعد2.	

اإن	علم	االجتماع	نف�صه	هو	وليد	ال�صعور	 كما	تقع	القيم	يف	�صلب	علم	االجتماع،	بل	ميكن	القول	

بتغيري	حلق	بالقيم	يف	الع�صور	احلديثة.	فم�صاألة	القيم	كانت	دوما	يف	مركز	اهتمامات	علماء	االجتماع	

1  - محمد عابد الجابري، نظام القيم في الثقافة العربية، مجلة فكر ونقد،العدد 20، دار النشر المغربية، البيضاء، ماي 1999.
2  - محمد بوبكري المدرسة وإشكالية المعنى، السلسلة البيداغوجية )6( دار الثقافة ط. 1/1998.
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الكال�صيكيني	�صاأن	اإميل	دوركهامي	وماك�ص	فيرب	وجورج	زميل	وتالكوت	بار�صنز	وغريهم.	وقد	

ق�صدوا	بها	تلك	الغايات	املثلى	اأو	املوجهات	التي	ي�صرت�صد	بها	االأفراد	يف	املجتمع،	فكرا	و�صلوكا.	

فالقيم،	وفق	هذا	املعنى،	ُتنقل	وُتتعلم	وُت�صتبطن	وُتتقا�صم	)وقد	ال	تتقا�صم	اأحيانا	(	بني	اأفراد	جماعة	

اجتماعية	اأو	جمتمع	ب�رصي،	ويتم	كل	ذلك	يف	اإطار	�صريورة	التن�صئة	االجتماعية	.	

القوى	 لتدافع	 وتبعا	 واأهدافه،	 وغاياته	 الكربى	 خياراته	 وتطور	 املجتمع	 بحركية	 ارتباط	 ويف	

احلية	فيه	بني	املوؤيدة	للخ�صو�صية	واملنا�رصة	للكونية،	جند	اأن	القيم	بدورها	تخ�صع	مل�صار	التطور	

والتحول،	الأنها	تتفاعل	�صمن	منظومات	فكرية	وقيمية	متغرية	.	غري	اأن	وترية	هذا	التحول	يف	

القيم	كانت	بطيئة	يف	املراحل	التاريخية	ال�صابقة	باملقارنة	مع	الدينامية	االقت�صادية	والتكنولوجية	التي	

ي�صهدها	عادة	املجتمع.	ويعود	ال�صبب	يف	ذلك	اإىل	اأن	القيم	غالبا	ما	ت�صطبغ	بحمولة	عاطفية	قوية	

ي�صعر	الفرد	بتملكه	الذاتي	لها،	وهو	ما	يف�رص	“ الثبات	الن�صبي	“ للقيم	يف	املراحل	والعقود	ال�صابقة.	
التغيري	 وترية	 فاإن	 وُمتغري	 ُمعومل	 عامل	 تداعيات	 تاأثري	 اأنه	حتت	 اىل	 هنا	 االإ�صارة	 اأنه	جتب	 غري	

والتحول	يف	النماذج	القيمية	اأ�صبحت	يف	الوقت	الراهن	مت�صارعة	اأي�صا؛	وهو	ما	يوؤ�رص	اأي�صا	على	

انطفاء	ن�صبي	لل�صحنة	االنفعالية	املواكبة	للقيم	املكت�صبة،	وي�صكل	ذلك	اأحد	مظاهر	اأزمة	القيم	حاليا	على	

م�صتوى	الكوين3.اأما	على	م�صتوى	املجتمع	املغربي	فاإن	القيم	ت�صاير	التحوالت	املجتمعية	املت�صارعة	

وتخ�صع	بدورها	لتحوالت	حاول	اأحد	الباحثني	املغاربة	ر�صدها	حماوال	و�صع	منذجة	لها	انتظمت	

يف	اأربعة	م�صتويات	:	اأوال:	هناك	قيم	كانت	�صائدة	ومازالت	�صائدة	يف	املجتمع،	لكن	�صكلها	تغري.	

بقيم	 تعوي�صها	 يتم	 اأن	 قيم	قدمية	دون	 انطفاء	 ثالثا:	 قيما	قدمية.	 قيم	جديدة	عو�صت	 :	بروز	 ثانيا	

اأخرى	جديدة،	رابعا	:	ظهور	قيم	جديدة	مل	تكن	معروفة4.	

القيم بين المجتمع والمدرسة

اأما	القيم	يف	احلقل	الرتبوي	فهي	ت�صتمد	من	املعايري	االجتماعية	التي	ت�صعى،	عرب	�صريورة	التن�صئة	

والرت�صيخ،	اإىل	حتقيق	اأكرب	قدر	من	التناغم	مع	الغايات	واالأهداف	ال�صامية	التي	توا�صع	املجتمع	اأن	

تكون	مبثابة	مثله	العليا.	وهي	تختلف	عن	بع�ص	املفاهيم	القريبة	منها	كاالجتاهات	واملواقف	بكونها	

حتيل	على	تر�صانة	معقدة	من	االأحكام	املعيارية،	التي	مت�ص	غاية	من	غايات	الوجود	وت�صعى	للتمييز	

بني	ما	ن�صتح�صنه	وما	ن�صتقبحه	.	كما	اأنها	تتمتع	بقدر	عال	من	التجريد	والثبات	والرمزية،	وال	يتم	

ا�صتدخالها	اإال	ببطء	وعرب	و�صعيات	ومواقف	تعليمية	-	تعلمية	ي�صود	فيها	التفاعل	االإيجابي.	

للمدر�صة	 للتعلمات،	الأنها	تعطي	معنى	 ع	 امُل�رصِّ املدر�صة	دور	املحفز	 القيم	يف	 اأن	تلعب	 ويفرت�ص	

الرفع	 االإن�صان	 املواطنة	وحقوق	 قيم	 تتيح	 بحيث	 الدجمية،	 ناهيك	عن	وظيفتها	 ذاتها؛	 وللتعلمات	

3  تساهم تقارير المسح العالمي للقيم World Values Survey Association في رصد التغيرات التي تحدث في قيم ومعتقدات شعوب 
 EVS الدول التي تشارك في المسح، بما يسهم في فهم أفضل للمنظومة الفكرية والقيمية . وقد بدأت منذ 1981 بمسح القيم األوربية

وانضمت إليها دول أخرى فيما بعد .
www.alqiam.ma محمد بلكبير، مركز الدراسات واألبحاث في القيم  4
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من	قدرات	املتعلم	العر�صانية،	وخ�صو�صا	منها	ال�صو�صيو-	وجدانية،	واإعداده	ليتقبل	التعاي�ص	مع	

االآخرين	ويت�صامح	اإزاء	االختالف	وينخرط	يف	العمل	االجتماعي	الت�صامني	الهادف.	

وت�صري	بع�ص	االأبحاث	ال�صو�صيولوجية	اإىل	اأن	التحوالت	التي	�صهدها	املجتمع	املغربي،	منذ	بداية	

ان�صطار	قيمي	متيز	بازدواجية	ترتك	جماال	لتعاي�ص	 اأف�صت	اىل	 االحتكاك	بالتحديث	الغربي،	قد	

قيم	تقليدية	واأخرى	حداثية.	ويكاد	ال	يوجد	قطاع	اجتماعي	اأو	ن�صاط	اقت�صادي	ال	تتمظهر	فيه	تلك	

االزدواجية.	اأما	على	امل�صتوى	الثقايف	والرتبوي،	حيث	يحدث	التفاعل	والتثاقف	اأكرث،	فاإن	تلك	

االزدواجية	قد	تتخذ	طابعا	�صداميا	هو	نتاج	عالقة	تنافرية	بني	ن�صقني	قيميني	خمتلفني	يف	املرجعيات	

التاريخية	والثقافية.

ويوؤكد	البحث	الوطني	حول	القيم	ENV	اأن	اجتاه	منظومة	القيم	باملغرب	وبفعل	التحوالت	العميقة	
التي	�صهدتها،	توجد	االآن	يف	حالة	ميكن	ت�صميتها	باأزمة	قيم	crise de valeurs،	تتجلى	اأ�صا�صا	يف	

اأخرى.	 اأحيانا	 اأحينا	وملتوية	 ذلك	بطرق	مك�صوفة	 يتم	 التقليدية	واحلديثة،	 القيم	 تنافر	و	�رصاع	

فاالكراهات	البنيوية	تدفع	النا�ص	اإما	اىل	التخلي	عن	القيم	التقليدية	اأو	تكييفها	مع	املعطيات	اجلديدة؛	

كما	اأن	القيم	احلديثة	غالبا	ما	يجرى	�صبغها	مبا	هو	تقليدي	بحثا	عن	تربير	قبولها5.

قيم	 بزوغ	 بداية	 اإىل	 املعا�رص	 املغرب	 اأف�صت	يف	 قد	 املجتمعية	 التحوالت	 اأن	 بذلك	جند	 وارتباطا	

للفردانية.	 وامليل	 والكفاءة	واحلقوق	 والنجاعة	 واال�صتحقاق	 اجلدارة	 قائمة	على	مرجعية	 جديدة	

وحاولت	هذه	القيم،	رغم	االإكراهات	الكثرية،	اأن	جتد	لنف�صها	مكانا	اىل	جانب	قيم	اأخرى	عتيقة	

العمودية	 الرتاتبية	 واحرتام	 والوالء	 الواجب	 فكرة	 بتقدي�ص	 توؤمن	 مرجعيات	خمالفة	 على	 قائمة	

وتفعيل	الراأ�صمال	الرمزي	كاآلية	لرت�صيخ	التبعية	والنزوع	اإىل	التماهي	بني	االأفراد	واجلماعة.	اإن	

هناك	تعاي�صا	بني	بنيات	تقليدية	تقاوم	عوامل	التغيري	وبنيات	حديثة،	اإما	غري	قابلة	للتحقق	اأو	حتتاج	

اإىل	مدى	زمني	طويل	جدا	لكي	تنمو	وتزهر	يف	املجتمع.	واملغربي	املعا�رص	يعي�ص	هذا	التاأرجح	

بني	النمطني،	فكلما	اأح�ص	باأن	متغريات	الواقع	ال	ت�صعفه	كثريا	اأو	ت�صري	نحو	املجهول،	كلما	التجاأ	

اىل	االنكما�ص	على	نف�صه	مرتديا	»جلباب«	القيم	التقليدية	!

وقد	نتج	عن	ذلك	�صبابية	يف	�صلم	القيم	حتولت	يف	بع�ص	االأحيان	اىل	تنافر	واىل	�صدام	القيم،	وهي	

احلالة	التي	كان	ي�صميها	دوركامي	Anomie	اأي	تداخل	القيم	وعدم	تناغمها.	اإن	االإ�صكال	هنا	هو	اأن	
هذه	الو�صعية	�صتخلق	بيئة	تنمو	فيها	�صكيزوفرينيا	ثقافية	يعي�ص	فيها	االأفراد	ممزقني	بني	مرجعيتني	

معياريتني	متباينتني	.	ولكي	يكون	للفعل	الرتبوي	والتعليمي	معنى	ال	ينبغي	اأن	يتاأ�ص�ص	يف	�صياق	

تعددي	متنافر	ومت�صارع،	ت�صوبه	اختالالت	اأو	تعار�صات	بني	اخلطاب	واملمار�صة،	�صواء	داخل	

اأ�صوار	املدر�صة	اأو	يف	ما	يخ�ص	عالقتها	مبحيطها	املجتمعي.	فال	ميكن	اأن	ي�صتقيم	اخلطاب	املدر�صي	

5  Hassan Rachic et autres, Rapport de synthèse de l’enquête nationale sur les valeurs 2005, 50 ANS DE 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN & PERSPECTIVES 2025.
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وقيم	 املدر�صة	 قيم	 بني	 وتكامل	 تناغم	 هناك	 يكون	 اأن	 دون	 امل�صتهدفني	 لدى	 �صدى	 لنف�صه	 ويجد	

املجتمع،	بحيث	يتمكن	اأحدهما	من	دعم	وتقوية	االآخر.

اإن	هناك	من	يعتقد	اأن	�رصاع	القيم	ال	يخ�ص	جمتمعا	بعينه،	بل	هو	اأمر	يكاد	يكون	عاما.	لكن	الذي	

لي�ص	كونيا	هو	اأن	تقبل	املدر�صة	القيام	بهذا	الدور	االنعكا�صي	املتمثل	يف	الرتويج	واإعادة	اإنتاج	نف�ص	

اأن	 ال�صاحة	االجتماعية.	فبحكم	خ�صو�صيتها	الرتبوية	ال	ميكنها	 القيم	التي	يحدث	نزاع	حولها	يف	

تقف	حمايدة	)خارج	التاريخ(،	كما	ال	ميكنها	قبول	ترويج	قيم	مت�صارعة،	ال	ل�صيء	اإال	الأن	االأمر	

كذلك	يف	املجتمع،	الذي	بداأ	ي�صهد،	خ�صو�صا	يف	العقدين	االأخريين،	تدافعا	و�رصاعا	بني	الفاعلني	

فيه،	اأخذ	يتمحور	بالدرجة	االوىل	على	مو�صوع	القيم	.

ورغم	اأن	هناك	من	ال	يزال	من	مفكري	الرتبية	حبي�ص	النظرة	التقليدية	التي	ترى	اأن	املدر�صة	هي	

جمتمع	�صغري	نعيد	فيه	نف�ص	االأدوار	االجتماعية،	فاإن	املقاربات	العلمية	التي	ت�صتند	على	معطيات	

الدرا�صات	املقارنة	لالأنظمة	التعليمية	املختلفة	قد	بينت	اأن	املدر�صة	لكي	تكون	قاطرة	للتجديد	واالإبداع	

اأن	ت�صعل	�رصارة	االإبداع،	 اأن	حتافظ	على	م�صافة	بينها	وبني	املجتمع.	فال	ميكن	للمدر�صة	 ينبغي	

�صواء	يف	املجاالت	الثقافية	اأو	املعرفية	اأو	التقنية	اأو	االقت�صادية،	دون	اأن	تتمتع	بنوع	من	اال�صتقاللية	

الن�صبية.	اإذن	ال	ينبغي	للمدر�صة	اأن	تكون	مراآة	عاك�صة	لل�رصاع	القيمي،	بل	اإن	وظيفتها،	منذ	اأن	

اهتدت	االإن�صانية	لها	يف	الع�رص	احلديث	كموؤ�ص�صة	لالندماج	االجتماعي،	هو	اأن	تتدارك	التنافر،	

الذي	هو	حالة	طبيعية	يف	كل	جمتمع6،	واأن	تروج	وتر�صخ	قيما	تتمتع	باحلد	االأدنى	من	التنا�صق	

والتناغم	harmonie	ال�رصوريني	لالإبداع	واالبتكار	من	اأجل	جمتمع	ديناميكي	ومتطور.

املعرفة	وتعليم	 املطروحة	عليها	كتوطني	 الراهن	والتحديات	اجلديدة	 املدر�صة	 بواقع	 ارتباط	 ويف	

للمدر�صة	قد	تغريت	يف	 التقليدية	 الوظيفة	 اأن	 التكنولوجي،	جند	 الذاتي	واالإبداع	واالبتكار	 التعلم	

التطور	 اأ�صبح	 بل	 ال�صائدة،	 املجتمعية	 الثقافة	 اإنتاج	 اإعادة	 هي	 تعد	 واحلداثة،	ومل	 املعرفة	 جمتمع	

لنقل	 يروج	 من	 وكل	 وتاأهيله.	 ومنائه	 املجتمع	 لتطوير	 جديدة	 ثقافية	 �صيغ	 ابتكار	 عليها	 يفر�ص	

ال�رصاع	حول	القيم	املوجود	يف	املجتمع	اىل	املدر�صة	فهو	يعمل	ب�صكل	غري	مبا�رص	على	تر�صيخ	العودة	

اىل	الوظيفة	التقليدية	للمدر�صة	)اإعادة	االنتاج(	اأي	العودة	اىل	ما	قبل	جمتمع	املعرفة	واحلداثة7.	

حدود »التنزيل التوافقي للقيم«

نالحظ	يف	البداية	اأن	املدر�صة	املغربية	كانت	طيلة	عقود	ُبعيد	اال�صتقالل	بوؤرة	للتوتر	بفعل	التجاذبات	

ال�صيا�صية	 للتن�صئة	 كاأداة	 املدر�صة	 ال�صيا�صية	على	 التيارات	 اآنذاك،	ومراهنة	بع�ص	 القائمة	 ال�صيا�صية	

كانت	 الذي	 االرتباك	 حالة	 ا�صتغالل	 مت	 وقد	 االأيديولوجية.	 مرجعياتها	 مع	 يتوافق	 مبا	 للنا�صئة،	

هناك عدة آليات لتدبير الصراع المجتمعي بكل تلويناته، لعل أفضلها هو اآللية الديمقراطية الشفافة.   6
7  محمد الصغير جنجار، حدود االختيار التوافقي وانعكاساته على منظومة القيم في المدرسة المغربية، مجلة دفاتر التربية والتكوين العدد 

5 شتنبر 2011.
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وقودا	 وجعلها	 املدر�صة	 حرمة	 على	 لالنق�صا�ص	 كذريعة	 حينذاك	 التعليمية	 ال�صيا�صة	 منه	 تعاين	

التي	 االأعطاب	 تتحمل	م�صوؤولية	 االأطراف	 واإذا	كانت	كل	 املجتمع.	 الدائر	يف	 ال�صيا�صي	 لل�رصاع	

حلقت	باملنظومة	التعليمية	وحالت	دون	بلوغها	حتقيق	هدف	الكفاية	الداخلية	واخلارجية	املن�صود،	

فاإن	كل	االإ�صالحات	التي	بو�رصت	كانت	اإما	اإ�صالحات	مرجتلة	اأو	جمه�صة	اأو	ت�صتجيب	لظرف	

بينها	هو	غياب	م�رصوع	تربوي	وا�صح	نظرا	من	جهة	 امل�صرتك	 العامل	 �صيا�صي	طارئ	.	ولعل	

ل�صبابية	امل�رصوع	املجتمعي	وعدم	و�صوح	الروؤية؛	ومن	جهة	اأخرى	نظرا	لتخلي	النخب	ال�صيا�صية	

اأو	وفق	 ُتعد	على	عجل	 التي	كانت	 املخططات	 اخفاق	 اأدوارها	احلقيقية،	وتراكم	 والرتبوية	عن	

اأمزجة	اأ�صحابها	اأو	بتو�صيات	من	منظمات	دولية،	وهو	ما	انعك�ص	بامللمو�ص	على	م�صتوى	الرتدي	

Socle co -  8 املدر�صي القاعدية	 الكفايات	 م�صتوى	متلك	 الكبري	يف	 للتعلمات	والرتاجع	 ةململ�صتمر	

mun des compétences.	اإن	املفارقة	ال�صارخة	هنا	تتمثل	يف	وجود	عدم	توازن	يف	العالقة	
التي	تعترب	مرتفعة	ن�صبيا،	والعائد	االجتماعي	الهزيل؛	فاملدر�صة	 التعليم،	 بني	تكلفة	اال�صتثمار	يف	

اأ�صبحت	م�صادة	لر�صالتها،	خ�صو�صا	عندما	كفت	عن	لعب	دور	امل�صعد	االجتماعي،	وحتولت	من	

اأداة	لالإدماج	اىل	و�صيلة	لالإق�صاء	وما	رافق	ذلك	من	تراجع	الثقة	يف	املدر�صة	العمومية	واهتزاز	

العوامل	 تلك	 ب�صفة	عامة،	ولعل	كل	 املجتمع	 املعرفة	يف	 قيمة	 املدر�ص	وتدين	 �صورتها	و�صورة	

كانت	كافية	لبداية	الطالق	بني	املدر�صة	والقيم،	ف�رصنا	اأمام	ظاهرة	ه�صا�صة	قيم	املدر�صة	وقابليتها	

للتحلل.	

وقد	ا�صتمرت	تلك	الو�صعية	اىل	غاية	�صنة	2000،	حيث	متيز	ولوج	املغرب	لالألفية	الثالثة،	بتحقيق	

اجناز	»	تاريخي	»	متثل	يف	و�صع	مدونة	ملذهب	التعليم	ُدعي	بامليثاق	الوطني	للرتبية	والتكوين،	

كان	بالفعل	ثمرة	»	توافق	وطني	»	بني	خمتلف	الفاعلني	على	خمتلف	االأ�صعدة	.	وغري	خاف	اأن	»	

التوافق	»	هو	اأ�صلوب	يف	تدبري	االختالف	بطريقة	حتفظ	لكل	طرف	على	ماء	الوجه	بوا�صطة	تبني	

روؤاه	اإما	جزئيا	اأو	كليا	.	يف	حني	اأن	»املنهجية	الدميقراطية	»	كانت	تقت�صي	تبني	روؤى	االأغلبية	

التي	تفرزها	ال�صناديق	االنتخابية	�رصيطة	اأن	تتحمل	م�صوؤولية	ما	تخططه	وتنفذه	من	م�صاريع	على	

التوافق	 هل	 هو	 هنا	 نتناوله	 الذي	 ال�صياق	 يهم	 الذي	 ال�صوؤال	 العمومية9.ولعل	 ال�صيا�صات	 م�صتوى	

بني	اأطراف	متنافرة	يف	مرجعياتهم	الفكرية	ممكن	يف	جمال	الرتبية،	وعلى	اخل�صو�ص	يف	جمال	

القيم،	التي	تلقن	للنا�صئة	يف	املدر�صة	املغربية	؟	وهل	باالإمكان	فعال	ايجاد	توافق	»	تربوي	»	بني	قيم	

مت�صاربة	واأحيانا	متناق�صة	؟

اإن	الداللة	احلقيقية	للجوء	اىل	»التنزيل	التوافقي	للقيم	»	عند	تخطيط	وو�صع	مناهج	املدر�صة	املغربية	

االجتماعية،	 ال�صاحة	 وهو	 االأ�صلي	 مكانها	 اخلالفات	يف	 تدبري	 عن	 الفاعلني	 عجز	 عن	 تعبري	 هو	

تقرير المجلس األعلى للتعليم عن حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وآفاقها 2008.  8
9  لقد انتهت عشرية الميثاق وأحالمه الوردية ودخلنا في منتصف العشرية الثانية، ولم يكن هناك أي تقييم موضوعي لفشل الميثاق في 
تحقيق غاياته وأهدافه، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك . و ما قام به تقرير المجلس األعلى للتعليم لسنة 2008 هو تشخيص لالكراهات 

والعوائق التي حالت دون تنزيل الميثاق، وجاء أخيرا المخطط أالستعجالي إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنه أجهض في الطريق. 
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واللجوء	اىل	بع�ص	احللول	ال�صهلة	ومنها	نقل	اخلالف	ال�صيا�صي	اىل	ال�صاحة	املدر�صية،	وهي	بيئة	

العمل	 ي�صتقيم	 ال	 الرتبوية	 للتن�صئة	 كموؤ�ص�صة	 فاملدر�صة	 	. ال�صيا�صية	 ال�رصاعات	 ال�صتنبات	 ت�صلح	 ال	

الرتبوي	داخلها	اإال	اإذا	كان	خطابها	عبارة	عن	بنية	متناغمة	ومتكاملة،	بحيث	ت�صكل	كال	توجد	بني	

انعك�ص	ذلك	 مكوناته	عالقة	�صبه	ع�صوية،	بحيث	كلما	تعر�ص	مكون	من	مكوناتها	اىل	تغيري	ما	

يقبلون	تنزيل	»التوافق«		 القرار	الرتبوي	عندما	 فاإن	متخذي	 البنية	ككل.	وبالتايل	 على	م�صتوى	

يف	املناهج	الرتبوية،	فاإنهم	يرجئون	اىل	حني	بذل	اجلهد	الفكري	والعلمي	الالزم	ل�صياغة	فل�صفة	

اإن	 تناغمها10.	 اأن	يحافظ	على	 �صاأنه	 القيم،	من	 ناظم	بني	كل	 تتمحور	حول	خيط	 �صاملة	 تربوية	

»التوافق«	الرتبوي	الذي	اكتفى	بتبني	حقول	قيمية	متنوعة	وو�صعها	متجاورة	اىل	جانب	بع�صها	

االآخر)	قيم	معرفية،	قيم	دينية،	قيم	دنيوية،	قيم	وطنية،	قيم	مواطنية،	قيم	حقوقية،	قيم	بيئية،	قيم	

كونية...(	قد	ف�صح	املجال	لوا�صعي	الربامج	الرتبوية	وموؤلفي	الكتب	املدر�صية	وللمدر�صني	اأي�صا	

واالأيديولوجية،	 ال�صخ�صية	 قناعتهم	 و	 تاأويالتهم	 بح�صب	 يعاجلوها	 واأن	 احلقول	 تلك	 يتناولوا	 اأن	

والرتابط	 التناغم	 على	 تقوم	 اأن	 ينبغي	 التي	 للقيم،	 الع�صوية	 بالوحدة	 االأخذ	 معيار	 وفق	 ولي�ص	

والتكامل	والتقاطع.	

الترميق القيمي في المدرسة المغربية

اأنها	 اإىل	 يعود	 املغربية	 العمومية	 املدر�صة	 منها	 تعاين	 التي	 واالأعطاب	 االختالالت	 اأهم	 مرد	 لعل	

للمتعلمني	 تقدم	 باأن	 تكتفي	 بحيث	 �صلبي،	 حياد	 على	 بناءا	 القيمية،	 منظومتها	 توؤ�ص�ص	 اأن	 حاولت	

خليطا	من	القيم	املتنافرة	واملتناق�صة	اأحيانا.	وهكذا	جند	اأنه	ا�صتنادا	اىل	الغايات	التي	�صعى	لها	امليثاق	

الوطني	واىل	حماوالت	االأجراأة	يف	الكتاب	االأبي�ص	ويف	وثيقة	االختيارات	و	التوجيهات،	فاإن	

املدر�صة	املغربية	تقبل	»بالن�صبية	املعيارية«	وتعتمدها	كاأ�صلوب	ملقاربة	القيم	وتر�صيخها	لدى	االأجيال	

النا�صئة.	ويتمثل	ذلك	يف	ترك	م�صاحات	يف	املناهج	الدرا�صية	واملقررات	الأطياف	من	القيم	متباعدة؛	

بل	رمبا	كان	يقت�صي	الو�صع	الطبيعي	اأن	يختفي	بع�صها	مبجرد	ظهور	االآخر.	كما	اأن	تلك	القيم	

ال	يدعم	بع�صها	البع�ص،	كما	يقت�صي	ذلك	التناغم	والن�صقية	املفرت�صة	يف	منظومة	القيم	املن�صودة	.	

وي�صعنا	كل	ذلك	اأمام	م�صهد	تطبعه	»ن�صبية	معيارية«،	حيث	يحتفظ	كل	نظام	للقيم	بوجوده	ومنوه	

اخلا�ص	)	عامله	اخلا�ص(،	دون	اعتبار	ملا	قد	يحدثه	ذلك	من	انح�صار	بالن�صبة	للنظام	القيمي	الذي	

يناف�صه	ويتعاي�ص	معه	يف	الربامج	واملقررات	الدرا�صية	.	وهذه	الو�صعية	حتيل	على	ما	ميكن	ت�صميته	

بالرتميق	القيمي	bricolage des valeurs،	وهي	التي	دفعت	اأحد	الباحثني	اىل	و�صف	املدر�صة	
املغربية	باأنها	»	اأ�صبحت	ور�صة	ل�صناعة	احلرية	والت�صارب	القيمي«11 

وهكذا	جند	اأنه	غالبا	ما	يرتدد	يف	اخلطابات	ال�صيا�صية	ويف	ديباجة	املناهج	واملقررات	اأن	امل�رصوع	

املرعية	»،	غري	 والثوابت	 باالأ�صالة	 مت�صبث	 »	م�رصوع	حداثي	دميقراطي	 هو	 املن�صود	 املجتمعي	

محمد الصغير جنجار، نفس المرجع.  10
محمد الصغير جنجار، مرجع ذكر سابقا.  11
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اأن	االأطر	النظرية	والفكرية	التي	من	�صاأنها	اأن	ت�صاعد	على	تنزيل	هذا	امل�رصوع	تبقى	اأورا�صا	غري	

مفتوحة	حلد	ال�صاعة.	وهو	ما	يجعل	املقولة	ال�صالفة	الذكر	قابلة	الحت�صان	كل	م�صمون	يقحم	فيها	

مبا	يف	ذلك	التاأويالت	التي	قد	تنحرف	عن	االأهداف	املتوخاة	عند	املنطلق	12،	وهو	االأمر	الذي	قد	

اإفراغ	 التي	تتمثل	يف	 العملية	املعقدة	 اأي�صا.	ويف	هذا	االإطار	ن�صقط	يف	تلك	 ي�صيء	للحداثة	وللتقليد	

القيم	من	م�صمونها،	وقلب	االأدوار.	وهي	التي	اأ�صار	لها	حممد	�صبيال	حني	الحظ	اأن	التقليد	يتلب�ص	

باحلداثة	حتى	ي�صتمر	ويحيا	من	جديد	ويقاوم	عوامل	التفكيك	املداهمة	له	والتي	تتهدده	با�صتمرار،	

التقليدية	 اأحيانا	بالتقليد	لكي	تخرتقه	وتفر�ص	ذاتها	عليه.	فالقيم	 اأن	احلداثة	تتلب�ص	 اأي�صا	 بينما	جند	

واحلديثة	ال	تت�صارع	فقط،	بل	اإنها	تتعاي�ص	وت�صتعري	كل	واحدة	منها	قناع	االأخرى	يف	اإطار	لعبة	

ماكرة	مزدوجة،	يتحايل	فيها	ما	هو	تقليدي	على	ما	هو	حداثي	والعك�ص	�صحيح	13.

التربية على القيم بين ارتباك االنزال وضعف الحصيلة

يف	ارتباط	بتوجهات	امليثاق	الوطني	للرتبية	والتكوين	عرفت	املناهج	الرتبوية	بع�ص	املراجعات14،	

اأثمرت	اإدماج	الرتبية	احلقوقية	والقيم	يف	املقررات	الدرا�صية،	غري	اأن	هذه	الدينامية	مل	ت�صلم	من	

تاأثري	بع�ص	العوامل	ال�صلبية،	منها	ما	يتجاوز	ال�صياق	املغربي)عوملة	بع�ص	التمثالت	حول	الدين	

بذلك	بوا�صطة	تكنولوجيا	االإعالم	واالت�صال	احلديثة(؛	ومنها	ما	 وتعميم	روؤى	وفتاوى	مرتبطة	

يعود	اأي�صا	لعوامل	داخلية	كان	تاأثريها	حا�صما.	واأوجزها	يف	عاملني	هما	:

تر�صبات	غري	دقيقة	ملفهوم	القيم	يف	احل�ص	امل�صرتك	لدى	املغاربة،	فكل	خطاب	عن	القيم	 –

اإال	ويحيل	مبا�رصة	يف	املخيال	اجلمعي	اىل	املرجعية	الدينية؛

املنطق	الداخلي	للميثاق	الوطني	للرتبية	والتكوين	الذي	انبنى	�صمنيا	على	خطاب	هوياتي،	 –

ويف	خ�صم	حماوالت	االأجراة	الع�صرية	للميثاق،	هناك	من	جعل	من	ح�صور	هذا	املكون	

اأمرا	مركزيا،	وهناك	اأحيانا	من	ذهب	اىل	ت�صخيمه	بجعله	املرجعية	الوحيدة.	

لقد	كان،	اإذن،	تاأثري	هذه	العوامل	�صلبيا	حيث	مل	نتمكن	بعد	مرور	ن�صف	الع�رصية	الثانية	من	عمر	

اأ�صيل	يف	جميع	مراحل	 واإر�صاء	خطاب	 القيم،	 �صامل	حول	 تربوي	 بلورة	م�رصوع	 امليثاق	من	

الرتبية	والتكوين،	مبا	فيها	القطاع	اجلامعي،	حول	املواطنة	املغربية	وقيمها	ال�صامية	واإبراز	مبادئ	

العي�ص	امل�صرتك	بقبول	االختالف	وتدبريه	�صيا�صيا	وثقافيا؛	والرتكيز	على	القيم	احلقوقية	وموا�صفات	

املواطن	امل�صتقبلي	املنفتح	على	القيم	االإن�صانية،	كما	هو	متعارف	عليها	دوليا.	بل	اإن	الذي	حدث	هو	

رحمة بورقية، نحو مدرسة لبناء القدرات المعرفية، مجلة المدرسة المغربية عدد مزدوج 4/5 أكتوبر 2012، ص. 16.  12
13  مداخلة محمد سبيال في ندوة « تحوالت القيم الدينية والسياسية في المجتمع المغربي «، المركز العلمي العربي لألبحاث والدراسات 

االنسانية، الرباط، 1يوليوز 2012 .
14  تم تأسيس لجنة القيم ضمن اللجنة الدائمة للبرامج وأنيطت بها مهمة فحص وتدقيق المناهج من مدخل قيم حقوق أإلنسان، كما أسست 
لجنة التقاطعات ضمن لجان المصادقة على مشاريع الكتب المدرسية؛ وأُحدثت مادة التربية على المواطنة وإدماج قيم مدونة األسرة 
ومبادئ القانون الدولي اإلنساني ثم أخيرا وضع مرصد القيم لمصاحبة المدرسة في سيرورة وضع القيم في صلب ممارستها اليومية، 

إضافة الى رصد وتقويم السلوكات المرتبطة بالقيم داخل الفضاء المدرسي. 



55

المدرسة ورهانات التربية على القيم

االكتفاء	با�صتهالك	خطابات	جاهزة	عن	املواطنة	ننقلها	عموديا	اىل	النا�صئة،	دون	التمكن	من	تفعيل	

التاأ�صيل	العلمي	الدقيق	للمفاهيم	وخلق	و�صعيات	حقيقية	تتيح	اختبار	مواقف	و�صلوكيات	املواطنة	

وقيمها،	ور�صد	االأثر	على	م�صتوى	ال�صلوكيات	وتقومي	موؤ�رصات	االجنازية	.	ويدل	كل	ذلك	على	

والنوايا	 الغايات	 دائما	 يواكب	 ال	 االإجرائي	 والتدقيق	 والرتبوي	 والفكري	 املعريف	 التاأ�صيل	 اأن	

الذي	 ال�صئ	 القيم.	وهو	 ال�صيا�صية	والرتبوية	حول	 التعبري	عنها	يف	اخلطابات	 يتم	 التي	 واالأهداف	

ينعك�ص	�صلبا	على	ان�صجام	اخلطاب	الرتبوي	ذاته	حول	القيم	وتنافر	مرجعياته	الهوياتية؛	كما	ينعك�ص	

اأي�صا	حتى	على	الفعل	الرتبوي	للعديد	من	املدر�صني	ويوؤثر	على	ممار�صتهم	الف�صلية	مبنا�رصة	هذا	

املكون	الهوياتي	اأو	ذاك،	اأو	اخلو�ص	يف	تقاطبات	حادة	بني	القيم،	�صواء	باملك�صوف	اأو	من	خالل	

املنهج	اخلفي	.	فكل	تنافر	قد	يحدث	بني	خطاب	املدر�ص	ومواقفه	وبني	القيم	التي	يحملها	املنهاج	قد	

توؤدي	اىل	ا�صطراب	يف	متثل	املتعلمني	للقيم	املقدمة	لهم	.	ولعل	هذا	هو	الذي	جعل	املجل�ص	االأعلى	

اأنه	ال	ينبغي	الأ�صئلة	 يف	راأيه	اال�صت�صاري	حول	ال�صلوك	املدين	رقم	2/07	�صنة	2007	ي�صري	اىل	»	

الهوية	اأن	ترهن	الف�صاءات	التعليمية	والتكوينية،	وال	اأن	جتعل	منها	جماال	لت�رصيف	التموقعات	

القائمة	خارج	تلك	الف�صاءات«.15 

املمار�صات	 ازدياد	 اىل	 التقارير	 جل	 فت�صري	 املتعلمني	 لدى	 احل�صيلة	 بها	 ونق�صد	 املخرجات	 اأما	

باملمتلكات	 الغ�ص	واإحلاق	ال�رصر	 النزوع	نحو	 تنامي	 للمواطنة	من	 املنافية	 الالمدنية	وال�صلوكات	

العامة	وبالبيئة	وتزايد	العنف	املدر�صي	وتبخي�ص	قيم	املعرفة	والوقت	واالإتقان	واالإبداع،	وغياب	

مع	 تتنافى	 التي	 الظواهر	 من	 ذلك	 وغري	 والتكوين،	 الرتبية	 ف�صاءات	 يف	 الدميقراطية	 املمار�صة	

اأهداف	الرتبية	املدر�صية	على	القيم16.كما	اأن	الف�صام	الناجت	عن	تنافر	النموذجني	املقدمني	للمتعلمني	

اأحينا،	الأنهم	يعي�صون	جتاذبا	 الفردانية	واالنتهازية	 القيم	 يوؤدي	بهم	يف	نهاية	املطاف	اىل	تف�صيل	

قويا	بني	تيارين	وال	ميلكون	اآليات	احل�صم	فيها،	لذلك	يتجهون	لتف�صيل	املواقف	ال�صهلة	التي	حتقق	

اإذ	التمزق	بني	 لهم	ريعا	ما.	وغري	خاف	ما	ينتج	عن	كل	ذلك	من	قلق،	وتوتر	نف�صي	وذهني،	

منطومتني	مرجعيتني	متباينتني	�صينعك�ص	حتى	على	التح�صيل	الدرا�صي.

ويدل	كل	ذلك	على	اأن	جتربة	اإدماج	الرتبية	على	القيم	يف	املنظومة	التعليمية	املغربية،	تعاين	من	

اكراهات	حتول	دون	حتويل	اخلطاب	احلقوقي	واملواطني	اإىل	قناعات	فكرية	واىل	التزام	وممار�صة	

يومية	تلقائية	لل�صلوك	املدين	لدى	النا�صئة	املغربية.	غري	اأنه	جتب	االإ�صارة	هنا	اىل	اأنه	ال	ميكن	حتميل	

م�صوؤولية	االنت�صار	املالحظ	لل�صلوكات	الالمدنية	للموؤ�ص�صة	الرتبوية	وحدها،	بل	هناك	من	يرى	اأن	

هناك	تقا�صما	للم�صوؤولية	يف	تر�صيخ	القيم	لدى	النا�صئة	بني	جهات	اأخرى،	وبالتايل	فاإن	الكثري	من	

دوافع	تلك	ال�صلوكات	الالمدنية	يعود	اىل	االختالالت	املرتبطة	بوظائف	بع�ص	موؤ�ص�صات	التن�صئة	

15  عبد اللطيف المودني، المدرسة المغربية ومسارات التربية على القيم المشتركة، مجلة دفاتر التربية والتكوين، عدد 5 شتنبر 2011، 
ص. 11.

أنظر أشغال الندوة الوطنية حول المدرسة والسلوك المدني المنظمة من قبل المجلس األعلى للتعليم، الرباط، ماي،2007 .  16
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اأنها	مل	تتحكم	بعد	يف	 اإ�صكالية	املدر�صة	فهي	 اأما	 االجتماعية	كاالأ�رصة	وو�صائل	االإعالم	وغريهما.	

منهجية	تر�صيخ	قيمها	وهي	وظيفتها	االأ�صا�صية،	كما	اأنها	ال	تتحكم	يف	تقومي	االختالالت	التي	تاأتي	

من	خارج	اأ�صوارها.

يطرح	اإذن	تنزيل	القيم	يف	املوؤ�ص�صة	الرتبوية	املغربية	عدة	ا�صكاليات	تتداول	حاليا	يف	النقا�ص	العمومي	

املنظومة	 يف	 احلارق	 الور�ص	 هذا	 لتدبري	 الناجعة	 املنهجية	 يف	 نهائي	 ح�صم	 هناك	 يكون	 اأن	 دون	

الر�صمية	 التوجيهات	 تتبناه	 الذي	 املغربية.	فتنزيل	الرتبية	على	قيم	االختالف	والتعدد	واالختيار	

و�صعوبات	 اكراهات	 من	 ذلك،	 اىل	 االإ�صارة	 �صبقت	 كما	 عانى،	 الدولية،	 التقارير	 به	 وتو�صي	

ي�صب	جلها	يف	اإفراغ	تلك	القيم	من	طابعها	التعددي	عند	االإنزال،	واختزال	العملية	يف	حمورية	

اأن	مترر	 املدر�صة	 باأن	على	 يقول	 اآخر	 راأي	 لبلورة	 م�صوغا	 ذلك	 كان	 وقد	 	. الهوياتية	 املرجعية	

فقط	القيم	املتفق	عليها	يف	املجتمع،	واأن	ترتك	ما	هو	خمتلف	حوله	لبقية	قنوات	التن�صئة	االجتماعية	

من	اأ�رصة	وخمتلف	و�صائل	االت�صال	احلديثة17.	ويف	هذا	ال�صدد	ينبغي	التذكري	باأن	القيم،	كما	جاء	

يف	الفقرات	ال�صابقة،	تظل	مو�صوع	خالف	وتدافع	وتناف�ص	يف	املجتمع؛	وال	�صك	اأن	مقولة	تويل	

املدر�صة	ادماج	القيم	املتفق	عليها	فقط،	�صتواجهها	اكراهات	و�صعوبات	اإجرائية	عند	التنفيذ	ال	تقل	

عن	تلك	التي	واجهت	التنفيذ	الفعلي	الإدماج	الرتبية	على	القيم	يف	املنظومة	التعليمية	املغربية	وفق	

منظور	التعدد	واالختالف	واالختيار.

استشراف أفاق تطوير التربية على القيم : 

هنا	البد	من	العودة	لل�صوؤال	التقليدي	املورق	اأية	قيم	للمدر�صة	املغربية	يف	ظل	التحوالت	العميقة	التي	

يعي�صها	املجتمع	والرهانات	املطروحة	من	اأجل	اإر�صاء	مدر�صة	امل�صتقبل؟	

انطالقا	من	م�صلمة	االرتباط	الطبيعي	واملنطقي	الوثيق	بني	النظم	الرتبوية	وامل�رصوع	املجتمعي،	

بحيث	يعترب	هذا	االأخري	يف	كل	االأنظمة	الرتبوية	اأحد	اأهم	م�صادر	االإ�صالح	الرتبوي،	فاإننا	ن�صجل	

بداية	اأننا	نتوفر	حاليا	على	ن�صني	ي�صكالن	موردين	مرجعيني	الإعادة	�صياغة	فل�صفة	تربوية	�صاملة	

 2011 2000؛	والثاين	هو	د�صتور	 اأحدهما	هو	امليثاق	التوافقي	 للقيم	قائمة	على	م�رصوع	جمتمعي	

امل�صادق	عليه	.	ونظرا	خل�صو�صية	امليثاق	التوافقية	ولالرتباك	الذي	واكب	اأجراأته	وعرقل	تنزيله	

على	اأر�ص	الواقع	ونظرا	اأي�صا	للتاأويل	الهوياتي	املفرط	الذي	ارتبط	بكل	حماوالت	اإدماج	الرتبية	

على	القيم؛	ونظرا	اأي�صا	لرتاجع	قيم	املواطنة	وتزايد	اأ�صكال	ال�صلوكات	الالمدنية	كما	مت	تبيان	ذلك	

خالل	هذا	العر�ص،	فاإن	بلورة	روؤى	جتديدية	ملنظومة	القيم	املدر�صية	البد	اأن	تنطلق	من	البدائل	

املطروحة	والتي	لها	قوة	قانونية	ود�صتورية	وحتمل	يف	طياتها	معامل	امل�رصوع	املجتمعي	املن�صود.

http://www.hespress.com/writers/244068.html رشيد جرموني، المدرسة وسؤال القيم  17
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ويف	هذا	االإطار	نالحظ	اأن	اإ�صالح	منظومة	القيم	يف	مدار�ص	املغرب	و	جامعاته	يرتهن	ب�رصورة	

العودة	اىل	اإطار	مرجعي	اأعلى	من	امليثاق	الوطني.	ويتعلق	االأمر	بالوثيقة	الد�صتورية	التي	و�صعت	

هند�صة	مل�رصوع	جمتمعي	حظي	باالإجماع	الوطني،	ُحددت	فيه	الغايات	واالأهداف	ال�صامية	لالأمة	

وُر�صمت	معامل	منوذج	املواطن	الذي	�صي�صارك	يف	حتقيق	تلك	الغايات	.	لقد	حدد	الد�صتور	اجلديد	

التي	 والفل�صفة	 التوجهات	 على	 وقف	 حينما	 املعا�رص	 للمغرب	 بالن�صبة	 امل�رصوع	 هذا	 �صقف	 	2011
	مرتكزات	ومنهجيات	اإ�صالح	خمتلف	قطاعات	املجتمع.	لذلك	 يقوم	عليها	النظام	االجتماعي	وَبنينَّ

ينبغي	لالإ�صالح	الرتبوي	ال�صامل	املن�صود،	وخ�صو�صا	اإ�صالح	منظومة	القيم	فيه،	اأن	ي�صتلهم	روح	

ومبادئ	امل�رصوع	املجتمعي	الدميقراطي	االجتماعي	احلداثي،	كما	ب�رص	به	الد�صتور	اجلديد.	بحيث	

مل	يعد	هناك	االآن	اأي	مربر	لنبقى	�صجيني	ذلك	التوافق	ال�صيا�صي	الهجني	واله�ص	للفعاليات	ال�صيا�صية	

حول	التعليم،	والذي	اأفرز	يف	وقت	�صابق	امليثاق	الوطني18	.	وما	تاله	من	تتابع	ال�صيا�صات	احلكومية	

التوافق	 ا�صتلهام	 اىل	 االنتقال	 اإذن،	 ينبغي،	 	. املعامل	 وا�صح	 تربوي	 مل�رصوع	 تفتقد	 كانت	 التي	

الد�صتوري	الذي	افرز	د�صتورا	جديدا	بلوحة	قيادة	جديدة،	ميكنه	اأن	يكون	اإطارا	مرجعيا	وطنيا	

القيم	يف	املنظومة	 ا�صكالية	ادماج	الرتبية	على	 لتجديد	بناء	املنظومة	الرتبوية	واإ�صالحها	ومعاجلة	

التعليمية	املغربية.	اإن	ثلث	بنود	الد�صتور	املغربي	اجلديد	يحتل	فيها	الفرد	مكانة	مركزية	كمواطن	

حر	وم�صوؤول	وكفاعل	يتمتع	بحقوقه	كما	هو	متعارف	عليها	كونيا،	وله	واجبات،	يحافظ	على	قيم	

االعتدال	و	الو�صطية	والت�صامح	وي�صاهم	يف	بناء	احلداثة	ويوؤمن	بالتعددية	واحلق	يف	االختالف	19،	

الد�صتورية	 الوثيقة	 اإن	اال�صتغال	على	 اقتناع	والتزام	و�صلوك.	 القيم	اىل	 القدرة	على	حتويل	 وله	

املتمثلة	 للمدر�صة	 االيجابية	 االجتماعية	 الوظيفة	 تلك	 اأكرث	 يدعم	 �صوف	 القيمي	 وا�صتلهام	منظورها	

املعتادة	وهي	 املن�صود	بني	وظيفتها	 التوازن	 ت�صتطيع	حتقيق	ذلك	 التي	 املواطنة	 اإر�صاء	مدر�صة	 يف	

املهنية،	 للحياة	 التاأهيل	 وقدرات	يف	 عالية	 ومعرفية	وعر�صانية	 منهجية	 بكفايات	 متعلمني	 تكوين	

وبني	وظيفتها	االجتماعية	املتمثلة	يف	تر�صيخ	القيم	احلقوقية	كما	هو	متعارف	عليها،	ال�صامنة	لتقا�صم	

مبادئ	و�صوابط	للعي�ص	امل�صرتك	يف	املجتمع،	مع	نبذ	الغلو	والتع�صب	واالنفتاح	على	القيم	االإن�صانية	

الكونية.	

فاإذا	كانت	كل	موؤ�ص�صات	الدولة	القانونية	والتنظيمية	وال�صيا�صية	والثقافية	وغريها	قد	اأخذت	تبحث	

يف	اإيجاد	مالئمة	بينها	وبني	م�صتجدات	الوثيقة	الد�صتورية	اجلديدة،	فاإن	نف�ص	االن�صغال	ينبغي	اأن	

يطرح	على	قطاع	الرتبية	والتكوين،	وخ�صو�صا	جمال	الرتبية	على	القيم	باعتباره	حامال	للر�صالة	

الرتبوية	التي	يعك�صها	امل�رصوع	الرتبوي،	الذي	ينبغي	اأن	يحت�صنه	امل�رصوع	املجتمعي	ال�صامل.

يالحظ أن الميثاق ظل يفتقر لألساس القانوني، بحيث لم يصادق عليه البرلمان وبذلك ظل وثيقة استشارية.   18
رحمة بورقية مرجع سابق ص. 18   19
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حممد قف�سي

كلية	علوم	الرتبية

جامعة	حممد	اخلام�ص	-	الرباط	-	املغرب

امللخ�ص:	عرفت	اجلغرافيا	حتوال	كبريا	عرب	م�صار	تطورها،	فلم	تعد	تقنع	بو�صف	الظواهر	

املجالية،	بل	اأ�صبحت	تخ�ص�صا	يتما�صى	والتطور	العلمي	احلديث	املعتمد	على	التحليل	والقيا�ص	

والربط	وا�صتخدام	النماذج	والنظريات	احلديثة	يف	تف�صري	التحوالت	التي	تطراأ	على	املجال	

يف	اأفق	تنميته	وتطويره	ل�صالح	االإن�صان،	وبذلك	�صارت	يف	االجتاه	التطبيقي	حتى	غدت	

جغرافيا	تطبيقية	حديثة	ترف�ص	اأن	ت�صتمر	بعيدا	عن	االن�صغاالت	الكربى	لالإن�صان.	واملتتبع	

الأعمال	اجلغرافيني	اليوم	يلم�ص	ذلك	االهتمام	املتزايد	بالرتكيز	على	درا�صة	الق�صايا	الراهنة	

املختلفة	يف	عالقتها	بالتنمية،	بطريقة	تختلف	عما	كانت	عليه	يف	املا�صي	بف�صل	ا�صتخدامهم	

املواقع	 ونظام	حتديد	 بعد	 عن	 واال�صت�صعار	 اجلغرايف	 املعلومات	 نظم	 مثل	 حديثة	 الأدوات	

والربامج	اخلرائطية	واالإح�صاء	الو�صفي	واال�صتداليل	يف	ت�صخي�ص	الواقع	وحتليل	املعلومات	

من	اأجل	حل	امل�صكالت	البيئية	العوي�صة	التي	تعيق	التنمية	وامل�صاريع	املرتبطة	بها.

ومن	هنا	نت�صاءل	عن	تطور	مفهوم	اجلغرافيا،	واالأدوار	الطالئعية	التي	يقوم	بها	اجلغرايف	

بها	 يقوم	 التي	 واملهام	 املجالية،	 والتنمية	 بالتخطيط	 اجلغرافيا	 وعالقة	 التنمية،	 جمال	 يف	

اجلغرايف	يف	تخطيط	وتنفيذ	وتقومي	امل�صاريع	التنموية؟	

الكلمات املفتاح :	اجلغرافيا	– التنمية	– جغرافية	التنمية	– التخطيط	املجايل	-	التقومي

تقديم

البحث	عن	عوامل	 اإىل	 املكانية	 الظواهر	 انتقلت	اجلغرافيا،	خالل	مراحل	تطورها،	من	و�صف	

التف�صري	وجتليات	الظاهرة	وتوزيعها	يف	املجال،	فاأ�صبحت	تهتم	بالتطبيق	ومبا�رصة	امليدان	م�صلحة	

باأدوات	علمية	متطورة	جلمع	املعطيات	وحتليلها،	كما	اأ�صبحت	تبحث	يف	�صلب	اهتمامات	االإن�صان	

العلوم	 والتاأقلم	مع	خمتلف	 التكيف	 قدرة	على	 به	من	 ملا	متتاز	 املجاالت،	 وان�صغاالته	يف	خمتلف	

…(،	الأنها	ت�صكل	حلقة	و�صل	 التاريخ،	علم	االجتماع	 الهدرولوجيا،	االقت�صاد،	 )اجليولوجيا،	

بينها،	تاأخذ	منها	وتعطيها	من	اأح�صانها	املنهج	والطرائق	يف	حتليل	البيانات	وتف�صريها.
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وقد	�صهدت	ال�صنوات	االأخرية	تطورات	مهمة	يف	جمال	اجلغرافيا	ب�صفة	عامة	والبحث	اجلغرايف	

ب�صفة	خا�صة،	وذلك	بظهور	اأدوات	وتوجهات	حديثة	مدت	اجلغرايف	باملقومات	واالأ�ص�ص	للتعامل	

مع	الق�صايا	املجالية	املدرو�صة،	ولعل	من	اأبرز	هذه	التوجهات	احلديثة	اعتماد	اجلغرافيا	على	اأ�صاليب	

حتليلية	واإح�صائية	مثل	نظم	املعلومات	اجلغرافية	و	اال�صت�صعار	عن	بعد	و	نظام	حتديد	املواقع	واإنتاج	

اخلرائط	واخلرائط	االآلية	اأو	الرقمية.

وعلى	هذا	االأ�صا�ص،	حدث	حتول	على	م�صتوى	معاجلة	الظواهر	اجلغرافية	املكانية	وغري	املكانية	

ب�صكل	متزايد	بالرتكيز	على	الق�صايا	الطبيعية	والب�رصية	يف	�صموليتها	وتفاعلها،	ويف	عالقتها	مبا	هو	

اجتماعي،	فاأ�صبح	احلديث	عن	اجلغرافيا	االجتماعية	التي	جَمعت	بني	كل	الظواهر	املجالية	لتعطيها	

ال�صورة	املتكاملة	واملندجمة.

واإذا	كانت	اجلغرافيا	قدميا	قد	ا�صتعارت	بع�ص	اأدواتها	من	علوم	اأخرى،	فاإنها	اليوم	توؤ�ص�ص	منهجها	

هذه	 تكن	 ومل	 وتف�صريها.	 املعطيات	 حتليل	 يف	 قوة	 اأعطتها	 التي	 االإح�صائية	 واأ�صاليبها	 واأدواتها	

التحوالت	التي	عرفتها	اجلغرافيا	يف	مناأى	عن	التنمية	بل	ظلت	دوما	تخدم	املجال،	من	اأجل	تطويره	

االأجيال	 وا�صتفادة	 و�صمان	 احلالية	 لالأجيال	 عليها	 واملحافظة	 املوارد،	 ا�صتدامة	 اأفق	 يف	 وتنميته	

والتخطيط	 اجلهوي،	 الوطني،والتق�صيم	 الرتاب	 اإعداد	 اجلغرافيا	يف	جمال	 انخراط	 وما	 املقبلة،	

الرتابي،	مب�صاهمة	اجلغرايف	باقرتاحات	يف	حل	امل�صكالت	واملع�صالت	البيئية	اإال	دليل	على	دور	

م�صتدمية	جتنبا	 بكيفية	 الب�رصية،	 الطاقات	 الطبيعية،وتاأهيل	 املوارد	 تنمية	 اأي	 التنمية	 اجلغرافيا	يف	

حلدوث	الكوارث	واملجاعات	والهجرات	ال�صكانية	التي	قد	يكون	لها	عواقب	خطرية.

كعلم،	 اجلغرافيا	 تطور	 عن	 موجزة	 بكيفية	 املقالة،احلديث	 هذه	 يف	 �صنحاول	 االأ�صا�ص	 هذا	 على	

واأدوارها	يف	جمال	التنمية	وعالقتها	بامل�صاريع	التنموية،	ودورها	يف	التخطيط	والتقطيع	الرتابي	

وتطوير	وتنفيذ	ومتابعة	وتقومي	امل�صاريع	التنموية.

توؤكد	جل	املقاربات	على	جمموعة	من	التقاطعات	االأولية	بني	اجلغرافيا	والتنمية	�صواء	على	م�صتوى	

العلم	عديدة	يف	جمال	 هذا	 فاأدوار	 الظواهر،	 املتبع	يف	حتليل	 املنهج	 اأو	 البنية	 اأو	 املعاجلة	 الق�صايا	

التنمية،حتى	اأ�صبحت	ت�صمى	»جغرافية	التنمية«	اأي	جغرافية	تربي	االأجيال	على	القيم	و	احرتام	

البيئة	واملوارد	الطبيعية	وت�صاهم	يف	تقوية	وتعزيز	قدرات	تنمية	امل�صاريع	التنموية	والتخطيط	لها.

تطور مفهوم الجغرافيا في ارتباطه بالتنمية المجالية. 1

تطور مفهوم اجلغرافيا. 1-2

القائمة	بني	 العمودية	واالأفقية	 العالقة	 تدر�ص	 االأر�ص	واالإن�صان	 تعد	اجلغرافيا	همزة	و�صل	بني	

الكيانات	اجلغرافية،	فهي	من	العلوم	االجتماعية	التي	تربط	بني	االإن�صان	وبيئته	منذ	اأقدم	الع�صور	
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وحتى	وقتنا	احلا�رص	)�صالح2003(،	باالإ�صافة	اإىل	ذلك	تعترب	اجلغرافيا	من	العلوم	املدجمة	التي	
تربط	بني	العلوم	الطبيعية	والعلوم	االجتماعية	وكل	االن�صغاالت	التي	يقوم	بها	االإن�صان	يف	اإطار	نوع	

من	الرتابط	والتفاعل.	خ�صعت	اجلغرافيا	كغريها	من	العلوم،	لكثري	من	التحوالت	والتطورات،	

كما	خا�صت	�رصاعا	من	اجل	اتباث	هويتها	والتحديد	الدقيق	لوظيفتها	ومهامها،	حتى	اأ�صبح	لكل	

التي	تعر�صت	 تباينت	االآراء	واالأفكار	 اإذ	 العلماء	واملفكرين	تعريفًا	لعلم	اجلغرافيا،	 جمموعة	من	

لتحديد	وتعريف	علم	اجلغرافيا،	واأ�صبح	من	ال�صعب	اختيار	اأو	�صياغة	تعريف	واحد	متفق	عليه	

بني	العلماء	واملفكرين،	ون�صتعر�ص	هنا	جمموعة	من	التعريفات	ح�صب	اجلمعية	الدولية	للمرتجمني	

العرب)	wata 2014(،	وهي	على	النحو	االآتي	:

- اجلغرافيا علم و�سف الأر�ص.

لعل	تعريف	اجلغرافيا	باأنها	»علم	و�صف	االأر�ص«	هو	اأقدم	تعريف	لها،	بل	اأنه	التعريف	امل�صتمد	

 Graphie	و	االأر�ص	مبعنى	Géoمن	امل�صتقة	Géographie	«	جغرافيا	»	لكلمة	احلريف	املعنى	من
)�صالح2003(.	 االأر�ص.	 �صورة	 اأو	 االأر�ص؛	 و�صف	 هو	 االإجمايل	 واملعنى	 و�صف،	 وتعنى	

لكن	هذا	التعريف	وجهت	له	انتقادات	كثرية	وذلك	لعدة	اأ�صباب	منها	:	اأ	ـ	يجعل	هذا	التعريف	من	

اجلغرافيا	مادة	و�صفية،	ويفقدها	ال�صفة	العلمية	.	كما	اأن	اقت�صار	اجلغرافيا	على	الو�صف	من	�صاأنه	

اأن	يجعل	اجلغرايف	يتورط	يف	تلم�ص	الغرائب	والعجائب	والطرائف	مما	يباعد	بينه	وبني	التحقيق	

والتدقيق	يف	مادته	.	ب	ـ	اإذا	كانت	اجلغرافيا	يف	فرتة	من	فرتات	تطورها	املبكر	قد	اقت�رصت	على	

اأن	جتمعت	وتكد�صت	.	وكان	من	 تلبث	 احلقائق	واملعلومات	اجلغرافية	مل	 فاإن	 الو�صفي	 اجلانب	

الطبيعي	اأمام	هذا	احلجم	الكبري	من	احلقائق	واملعلومات	اأن	تتطور	لت�صتخرج	اأمناطًا	مت�صابهة	من	

جهة	ومتمايزة	من	جهة	اأخرى،	ذلك	اأن	امل�صاهدة	والت�صجيل	واإن	كانت	�رصورة	من	�رصورات	

اأي	علم	اإال	اأنها	ال	متثل	�صوى	مرحلة	اأولية	من	درا�صة	هذا	العلم،وهى	مرحلة	جمع	املادة	اخلام	التي	

تتلوها	مراحل	اأخرى	تقوم	اأ�صا�صًا	على	التحليل	.	ج	ـ	اإن	االقت�صار	على	اجلانب	الو�صفي	من	�صاأنه	

اأن	يحول	الدرا�صة	اجلغرافية	اإىل	ما	ي�صبه	دوائر	املعارف،	ويحول	دون	التو�صل	اإىل	قواعد	عامة	

اآخر	يباعد	بني	اجلغرافيا	وبني	تقنينها	 وقوانني	علمية	حتكم	الظواهر	اجلغرافية	املختلفة،	ومبعنى	

)wata 2014(	علميا

- اجلغرافيا علم كوكب الأر�ص

اإىل	 اأ�صا�صًا	 هذا	 يهدف	من	 التعريف،	ورمبا	كان	 لهذا	 املتحم�صني	 اأ�صد	 Gerland	من	 يعد	جريلند	
اإدخال	اجلغرافيا	�صمن	العلوم	الطبيعية	وذلك	لتاأكيد	علمية	اجلغرافيا،	والإنقاذها	من	االإغراق	يف	

اجلوانب	الو�صفية	التي	�صادت	فى	الدرا�صات	اجلغرافية	فرتة	طويلة	من	الزمن	.	)عمار،1992( 

ويق�صد	بتعريف	اجلغرافيا	كعلم	كوكب	االأر�ص	اأنها	العلم	الذي	يتناول	بالدرا�صة	الكرة	االأر�صية	

كاأحد	كواكب	املجموعة	ال�صم�صية	من	جهة،	كما	يتناول	درا�صة	الكرة	االأر�صية	ذاتها	حتى	ق�رصتها	
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الدرا�صة	 من	 جانبني	 اأ�صا�صًا	 ت�صم	 التعريف	 لهذا	 تبعًا	 اجلغرافيا	 اأن	 هذا	 ومعنى	 اأخرى.	 جهة	 من	

اأولهما	 اأحدهما	اجلغرافيا	الفلكية	والريا�صية،	وثانيهما	اجلوانب	الفوتوغرافية	لالأر�ص.	ويرتبط	

ارتباطًا	وثيقًا	بعلم	الفلك	وعلم	الريا�صيات،	ويرتبط	ثانيهما	بعلم	الطبيعة	االأر�صية	.	وتعر�ص	هذا	

التعريف	لنقد	�صديد،اإذ	اأن	اجلغرافيا	تبعًا	لهذا	التعريف	ت�صبح	علمًا	طبيعيًا	خال�صًا	وتهمل	درا�صة	

اجلوانب	الب�رصية	وفى	هذه	احلالة	ي�صعب	و�صع	حدود	وا�صحة	بني	اجلغرافيا	وبني	العلوم	الطبيعية	

االأ�صولية	التي	ترتبط	بها،	هذا	ف�صال	عن	اإهمال	درا�صة	اجلوانب	الب�رصية	وتاأثرها	بعنا�رص	البيئة	

الطبيعية.

- اجلغرافيا علم التوزيعات املجالية 

اقرتح	بع�ص	اجلغرافيني	خالل	الن�صف	الثاين	من	القرن	الثامن	ع�رص	تعريف	اجلغرافيا	باأنها	علم	

اأن	لقي	نقدًا	�صديدًا	من	جغرايف	القرن	 التوزيعات،	غري	اأن	هذا	التعريف	مل	يلبث	بحكم	ق�صوره	

التا�صع	ع�رص	واأوائل	القرن	الع�رصين	ويتلخ�ص	هذا	النقد	يف	:	اأ	ـ	اإذا	كانت	اجلغرافيا	علم	التوزيعات	

فما	حدودها	؟	اإن	كل	�صيء	على	�صطح	االأر�ص	يقع	بال�رصورة	يف	مكان،	اأي	اأن	لكل	�صئ	توزيعًا	

على	�صطح	االأر�ص	اأو	على	�صطح	جزء	من	االأر�ص،	ومعنى	هذا	اأن	اجلغرافيا	تبعًا	لهذا	التعريف،	

	اأن	تعريف	اجلغرافيا	 تخت�ص	بتوزيع	اأي	�صيء	ب�رصف	النظر	عن	�صلة	هذا	ال�صيء	باجلغرافيا	.	بـ	

اأ�صياء	وظاهرات	 اأي	�صيء،	يجمع	داخل	نطاق	اجلغرافيا	 التوزيعات	واخت�صا�صها	بتوزيع	 بعلم	

متنافرة	مما	يفقد	اجلغرافيا	وحدتها	.	واملعروف	اأن	الوحدة	والتجان�ص	بني	الظاهرات	التي	يدر�صها	

اأي	علم	�رصط	اأ�صا�صي	لهذا	العلم.	وهذا	يفتح	املجال	التهام	اجلغرافيا	باأنها	علم	مركب	ي�صم	خليطًا	

	اأن	تعريف	اجلغرافيا	 متنافرًا	من	املو�صوعات،التي	ال	تعدو	اأن	تكون	اأجزاء	من	علوم	اأخرى	.	جـ	

بعلم	التوزيعات	ي�صلب	اجلغرافيا	كيانها	امل�صتقل	عن	العلوم	االأخرى،	ذلك	اأن	التوزيع	يف	احلقيقة	

اجليولوجية	 الظاهرات	 بتوزيع	 يعنى	 اجليولوجيا	 فعلم	 كثرية،	 علوم	 ت�صتخدمه	 علمي	 منهج	 هو	

كالرباكني	مثاًل،	وعلم	النبات	يعنى	بتوزيع	ال�صور	النباتية،	وعلم	احل�رصات	يعنى	بتوزيع	خمتلف	

اأنواع	احل�رصات	وهكذا..	.		ولي�ص	معنى	هذا،	اأال	يتعر�ص	اجلغرايف	للتوزيع	واإمنا	يعترب	التوزيع	

نقطة	البداية	احلقيقية	لدرا�صة	اأي	ظاهرة	جغرافية	.	كل	ما	يف	االأمر،	اأن	الدرا�صة	اجلغرافية،	هي	

اأو�صع	واأ�صمل	بكثري	من	جمرد	توزيع	ظاهرة	ما،اأو	جمموعة	من	الظاهرات	توزيعًا	مكانيا	على	

)wata 2014(اخلريطة

- اجلغرافيا علم الختالف الإقليم

االإقليمية	هو	من	�صميم	اخت�صا�ص	اجلغرافيا	 اإبراز	االختالفات	 اأن	 ا�صتقر	راأى	اجلغرافيني	على	

اجلغرافيني	 بع�ص	 هنا	 دعا	 »وقد	 	. اإىل	حتقيقه	 اجلغرافيا	 علم	 ي�صعى	 الذي	 الرئي�صي	 الهدف	 واأنه	

اإىل	تعريف	علم	اجلغرافيا	باأنه	علم	االختالف	اأو	التباين	االأر�صي	اأو	االإقليمي،	ونتيجة	لذلك	زاد	

فروع	 من	 اأ�صا�صيًا	 فرعًا	 االإقليمية	 اجلغرافيا	 واأ�صبحت	 االإقليمية،	 بالدرا�صات	 اجلغرافيني	 اهتمام	
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االإقليمية	على	ظاهرة	جغرافية	واحدة	 لالختالفات	 اجلغرافيا	 اإبراز	 يقت�رص	 .	وال	 اجلغرافيا	 علم	

ولكنه	تعداها	اإىل	اإبراز	هذه	االختالفات	يف	جمموعة	من	الظاهرات	اجلغرافية	جمتمعة«	)�صبحي	

باأنها	علم	 بتعريفها	 االإقليمي	يرتبط	 باأنها	علم	االختالف	 اأن	تعريف	اجلغرافيا،	 (	والواقع	 	1996
بل	 االرتباط،	 متام	 ببع�صهما	 يرتبطان	 اإمنا	 االختالف	 واإبراز	 التوزيع	 اأن	 ذلك	 التوزيعات،	

اأن	يكون	و�صيلة	الإبراز	االختالف	االإقليمي	 اأال	يكون	هدفًا	وغاية،	بل	ينبغي	 التوزيع	ينبغي	 اإن	

ومعنى	هذا	اأن	التوزيع	وحده	يعترب	درا�صة	جغرافية	مبتورة	واإن	كان	يدخل	يف	�صميم	اجلغرافية،	

تاأثر	 اإن	 	،)1999 عامر،	 	( متكامالن	 تعريفان	 االإقليمي	 واالختالف	 التوزيع	 اأن	 واخلال�صة	

الفكر	اجلغرايف	باجتاهات	فكرية	اأخرى	�صيجعل	معتنقي	كل	اجتاه	يقومون	ب�صياغة	تعاريف	لعلم	

اجلغرافيا	تعك�ص	اجتاهاتهم	الفكرية.	ومن	هنا	تعددت	االجتاهات	وتنوعت	املدار�ص	اجلغرافية	التي	

تعك�صها	كرثة	التعريفات،	ومع	ذلك	تتميز	اجلغرافيا	بعدد	من	املالمح	العامة	التي	تو�صح	اهتمامها	

ذاته	 هو	 اجلغرافيا	 علم	 ي�صبح	 وبالتايل	 املختلفة،	 الظاهرات	 بني	 واالختالفات	 العالقات	 بدرا�صة	

فيه	 البحث	 املكانية	.	وي�صتهدف	 املعرفة	 تنمية	 فيه	حول	 املعرفة	 نظرية	 تدور	 والذي	 املكان	 العلم	

الك�صف	والت�صخي�ص	عن	الرتكيب	لعنا�رص	املكان	يف	اأو�صاعها	الراهنة،	واأمناط	هذا	الرتكيب	عرب	

االأمكنة	واالأزمنة،	والوقوف	على	التحوالت	التي	تطراأ	على	هذه	العنا�رص	يف	املكان	عرب	الزمن	

ي�صبهها	من	 ما	 اأو	 الظاهرة	 اأو	 املكان	 هذا	 تنبئ	مب�صتقبل	 التي	 وامليكانيزمات	 القوانني	 ال�صتخال�ص	

اأمكنة	اأو	ظاهرات	اأخرى.	

يت�صح	من	هذا	املفهوم	املعا�رص	لعلم	اجلغرافيا	اأنه	يتجاوز	الو�صع	احلايل	للظاهرة	اجلغرافية	وينتقل	

اإىل	ا�صت�رصاف	امل�صتقبليات	بحيث	اأ�صبحت	اجلغرافيا	تالم�ص	ق�صايا	لها	عالقة	باملجتمع.

الظواهر	 – االإن�صان،	حتلل	 يعي�ص	 باالأر�ص	حيث	 تهتم	 االجتماعية:	 العلوم	 من	 علم	 اجلغرافيا	

الطبيعية	بهدف	تو�صيح	توزيع	ودينامية	ال�صكان	واأن�صطتهم	ومنجزاتهم	على	�صطح	االأر�ص.	

ولتف�صري	التوزيعات	الب�رصية	وخمتلف	تاأثريات	االإن�صان	على	املجال،	ت�صاير	اجلغرافيا	ثالث	

درا�صة	 	)2( وجمالها	 املجتمعية	 التنظيمات	 بني	 العمودية	 العالقات	 درا�صة	 	)1( خطوات:	

العالقات	االأفقية	بني	التنظيمات	املجتمعية.	)3(	االهتمام	بالتمثالت	التي	تتكون	لدى	التنظيمات	

	..P.	Claval	،1989.»املعي�ص	جمالها	حول	املجتمعية

»	اإن	اجلغرافيا	تتقا�صم	مع	علوم	اأخرى	خا�صية	العلم	الذي	يهتم	باملجال	دون	اأن	تتقا�صم	مع	هذه	

العلوم	نف�ص	االأهداف،	فلدرا�صة	التنظيمات	املجتمعية	حتتاج	اجلغرافيا	لعدد	من	العلوم	لكنها	تتميز	

	.)P.	George	،	1964(للمجال	الرتكيبية	ال�صمولية	بنظرتها	العلوم	هذه	عن

ولكنها	 ذاته	 حد	 االإن�صان	يف	 تدر�ص	 ال	 فهي	 التفاعلية	 العالقات	 على	 تركز	 اجلغرافيا	 مقاربة	 اإن	

تدر�صه	يف	اإطار	و�صطه	والعالقات	التي	تتكون	بني	خمتلف	جتمعاته	وما	ين�صجه	من	اأن�صطة	واأعمال	

)J.B-Garnier	،1971(	حميطه	مع
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اأجل	فهمه	 املجال	كمعطى،	كمنتوج،	كم�صاهد	وكمعي�ص	من	 يهتم	بدرا�صة	 اإذن	علم	 »	فاجلغرافيا	

اأ�صا�صية	يف	مقدمتها	املجال	اجلغرايف	وتفاعالت	 وتف�صريه،	وفق	مقايي�ص	خمتلفة	وباعتماد	مفاهيم	

مكوناته	الطبيعية	والب�رصية.

املجال	 بنية	 على	 التحوالت	 من	 جمموعة	 طراأت	 الثانية	 العاملية	 احلرب	 تلت	 التي	 الفرتة	 خالل	

االأوربي	خا�صة	يف	الدول	التي	كانت	م�رصحا	للحرب	مثل	فرن�صا	واأملانيا،	فتقوى	جانب	اجلغرافيا	

على	 مركزا	 االهتمام	 اأ�صبح	 حيث	 املجال	 تنظيم	 م�صاكل	 يف	 التوجه	 هذا	 غا�ص	 لقد	 االقت�صادية.	

بع�ص	 واجتهت	 االإح�صائية	 الطرق	 اعتماد	 ومت	 	L’économie spatiale املجايل	 االقت�صاد	

التيارات	نحو	البحث	عن	مناذج	لتنظيم	املجال	تكون	قابلة	للتعميم.	برزت	مع	هذا	التيار	الفكري	

 la théorie des lieux املركزية	 االأماكن	 w.Christaller	ونظريته	حول	 اأ�صماء	عديدة	مثل	
من	 العديد	 التيار	 هذا	 و�صاير	 املجال	 تنظيم	 يف	 االقت�صادية	 امل�صافة	 على	 فيها	 معتمدا	 	centraux

)P.	Claval،	1989(	اجلديدة	اجلغرافيا	ال�صتينات	خالل	فاأ�ص�صوا	والباحثني	املفكرين

متاأثرا	 	)géographie critique( ثوري	 اأو	 نقدي	 تيار	 منا	 االقت�صادي،	 التيار	 هذا	 جانب	 اإىل	

بالنزعة	املارك�صية	وعمد	هذا	التيار	اإىل	البحث	عن	مواطن	الظلم	االجتماعي	فاأدخلت	مفاهيم	جديدة	

الدول	 عالقة	 بالهام�ص،	 املركز	 عالقة	 بالربوليتاريا،	 البورجوازية	 عالقة	 مثل	 اجلغرافيا	 لعلم	

القوية	بال�صعيفة	اقت�صاديا	...	وقد	برز	يف	هذا	التيار	Y.Lacoste،	كما	برز	التيار	االإن�صاين	يف	

اجلغرافيا	géographie humaniste	املتاأثر	بالنزعة	ال�صلوكية	مركزا	على	املجال	املعي�ص	ومعتربا	
حتليل	ال�صلوكات	الب�رصية	ومتثالت	الفرد	واجلماعة	للمجال	عن�رصا	اأ�صا�صيا	لفهم	ميكانيزمات	تنظيم	

لي�صت	 للجغرافيا:	اجلغرافيا	 التايل	 املدلول	 اإىل	اعتماد	 االإن�صاين	 التيار	 املجال	اجلغرايف.	ويخل�ص	

علم	املجال،واإمنا	هي	علم	لدرا�صة	العالقات	التي	يكونها	االإن�صان	مع	املجال	فمو�صوع	اجلغرافيا	

)construit .	)M.Masson ،1991كبناء	املجال	واإمنا	donné	كمعطى	املجال	لي�ص

اأهم	ما	مييز	التيارات	الفكرية	للجغرافيا	احلديثة	تلك	النظرة	التي	اأ�صبحت	تدر�ص	من	خاللها	 اإن	

الدرا�صة	اجلغرافية،	كما	 اأ�صا�ص	 الطبيعة	والب�رصية	 املكونات	 التفاعالت	بني	 اأ�صبحت	 فقد	 املجال.	

جتاوزت	نظرتها	ال�صيقة	للمجال	كمعطى	donné	اإىل	نظرة	متنوعة	فهو	منتوج	produit	وبناء	

)perçu .)P.George،1970	ومدرك	vecu	ومعي�ص	construit

وهكذا	ويف	اإطار	حتولها	انفتحت	اجلغرافيا	على	ق�صايا	جديدة	�صاملة	وظهرت	تخ�ص�صات	حديثة	

مثل	جغرافية	التنمية،جغرافية	الفقر،	جغرافية	الكوارث	واالأزمات،جغرافية	ال�صحة،جغرافية	

اجلغرافية	 الهجرات،	 جغرافية	 العوملة،	 جغرافية	 االأمرا�ص،	 جغرافية	 والنفايات،	 الف�صالت	

تناولت	 وقد	 والنزاع....	 التوترات	 االقت�صادية،اجليوبولتيك،	جغرافية	 اجلغرافية	 ال�صيا�صية،	

هذه	الق�صايا	يف	قالب	تركيبي	�صمويل	يبقى	الهدف	منه	هو	تنمية	املوارد	الطبيعية	وتاأهيل	العن�رص	

الب�رصي.
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اجلغرافيا والتنمية املجالية. 1-3

- مفهوم التنمية و مقايي�سها

ويف�رص	 خا�صة،	 وبيئات	 ملجتمعات	 معينة	 اأو�صاعا	 ي�صف	 ف�صفا�صا	 مفهوما	 التنمية	 مفهوم	 يعترب	

عمليات	التحول	والتغري	الذي	مرت	به	املجتمعات	الب�رصية	يف	م�صتوطناتها،	والنمو	االقت�صادي	اأو	

الرفاه	االجتماعي	اأو	التحديث	الذي	يطراأ	عليها.

و	هناك	اتفاق	عام	على	عدم	وجود	تعريف	معني	ملفهوم	التنمية،	ومن	ثم	فال	يوجد	تعريف	واحد	

اقت�صادية	ك�صفت	عن	عيوب	مما	حدى	 بداأت	يف	مراحلها	االأوىل،	 التي	 العملية	 جامع	مانع	لهذه	

بها	اإىل	التحول	لتناول	ق�صايا	اجتماعية،	وانتهت	لت�صبح	مفهوما	�صامال	يدمج	اجلوانب	االقت�صادية	

والبيئية	واالجتماعية	والتاريخية	يف	اإطار	حتولها	وتغريها	عرب	املكان	والزمن.

اإذا	كان	االتفاق	التام	على	مفهوم	التنمية	مل	يحدث	حتى	االآن،	فاإن	االتفاق	على	�صموليتها	وتكاملها	

قد	اأ�صبح	مو�صوعا	متكررا	يف	اأدبيات	التنمية،	التي	واإن	كانت	قد	بداأت	اقت�صادية	ثم	اجتماعية،	اإال	

اأنها	انتهت	االآن	اإىل	كونها	عملية	تتناول	كافة	النواحي	املادية	واملعنوية	الكمية	والكيفية	للمجتمع	كما	

�صبق	القول،	اإذ	مل	تعد	التنمية	االقت�صادية	م�صاوية	للتنمية	الكلية	للمجتمع،	اإنها	جزء	واحد	فقط	من	

التنمية	العامة،	واإذا	كان	البع�ص	ال	يزال	يركز	على	اجلوانب	الكمية	من	عملية	التنمية	باعتبارها	– 
اأي	التنمية-	م�صطلح	ن�صبي	ي�صري	اإىل	تغري	كمي،	فاإن	معظم	الباحثني	قد	اأ�صبحوا	مدركني	ل�صمولية	

التنمية	التي	ت�صمل	اأكرث	من	جمرد	النمو	االقت�صادي	اأو	هي	النمو	االقت�صادي	املقرتن	بتغري	نوعي	

املجتمع	 يف	 وكميا	 نوعيا	 تغريا	 تت�صمن	 اأن	 يجب	 والتي	 واالقت�صادية،	 االجتماعية	 امل�صتويات	 يف	

واالقت�صاد	معا،	الأن	الرتابط	الوثيق	بينهما	يحول	دون	جناح	تنمية	اجتماعية	اأو	اقت�صادية	ب�صورة	

به.	 ويتاأثر	 االآخر	 منهما	يف	 كل	 يوؤثر	 مرتابطة	 و	 متعددة	 عوامل	 هي	ح�صيلة	 فالتنمية	 منف�صلة،	

ولي�ص	املهم	هو	الزيادة	يف	املوارد	اأو	االإنتاج	ولكن	االأهم	هو	اأثر	هذه	الزيادة	على	م�صتويات	معي�صة	

ال�صكان،ذلك	اأن	العجز	يف	التنمية	االقت�صادية	عامل	له	اأثره	الوا�صح	يف	عرقلة	التنمية	االجتماعية	

وكل	ما	يتعلق	بها،	كما	اأن	الق�صور	يف	هذه	االأخرية	بدوره	ميثل	اإحدى	العقبات	التي	حتول	دون	

تنمية	وتقدم	املجتمعات.

تتغري	 والزمن	 املكان	 يف	 م�صتمرة	 ثابتة	 غري	 فالتنمية	ممار�صة	 ثابتة،	 طبيعية	 حالة	 النمو	 كان	 اإذا	

فيها	 مبا	 االجتماعية	 العلوم	 ا�صتطاعت	 للتنمية	 كربى	 اأجيال	 عن	 احلديث	 ميكن	 وعليه	 وتتطور،	

اجلغرافيا	ت�صليط	ال�صوء	على	ق�صايا	اأخرى	مهمة	يف	التنمية	�صكلت	حمطات	كربى	يف	م�صار	تطور	

والتنمية	 االجتماعية	 والتنمية	 اإليها	 االإ�صارة	 �صبقت	 كما	 االقت�صادية	 التنمية	 	: وهي	 املفهوم،	 هذا	

امل�صتدامة	كمفهوم	�صمويل.
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التنمية	 فان	 وثروات،	 �صلع	 من	 البالد	 تنتجه	 ما	 حجم	 على	 تركز	 االقت�صادية	 التنمية	 كانت	 اإذا	

بتح�صني	 تهتم	 فهي	 التنمية،	 االإن�صان	وتعتربه	جوهر	ومنطلق	 تركز	على	 الب�رصية	 اأو	 االجتماعية	

اأو�صاعه	املعي�صية	)ال�صحة،التعليم،	االأمية،	الدخل،	االأمن،	حقوق	االإن�صان،	حماربة	الفقر...(	

ومع	تطور	طرق	ا�صتغالل	املوارد	والتاأثري	على	البيئة	برزت	حركات	مهتمة	بالبيئة	وتنمية	املوارد	

الطبيعية	والب�رصية،ليظهر	مفهوم	التنمية	امل�صتدامة،	الذي	يهدف	اإىل	احلفاظ	على	املوارد	احلالية	

وتنميتها	ودون	اإحلاق	اأ�رصار	بحاجيات	االأجيال	املقبلة،وخالل	هذا	التطور	مل	يكن	علم	اجلغرافيا	

يف	مناأى	عن	ذلك	بل	انخرط	اجلغرافيون	يف	تهيئة	املجال	واإعداده	من	اأجل	ا�صتدامته	وتطويره	من	

خالل	اإنتاج	اخلرائط	وال�صور	لدرا�صة	املجاالت.

- مقايي�ص التنمية ومعرفة تطور املجتمعات

ملعرفة	مدى	تقدم	جمتمع	ما	البد	من	اعتماد	مقايي�ص	ت�صمى	مقايي�ص	التنمية	وهي	ترتاوح	بني	ما	هو	

اقت�صادي	وما	هو	اجتماعي،	ومادي	والمادي،	وكمي	ونوعي،،ونادرا	ما	تتفق	العلوم	االإن�صانية	

على	مواقف	فكرية	موحدة	خا�صة	واأن	االإن�صان	حمور	اهتمام	هذه	العلوم	باعتباره	متغري	يف	الزمان	

واملكان،	وهذا	التغري	االإن�صاين	بدوره	يتفاوت	زمانيا	ومكانيا	هو	االآخر،	ومن	ثم	تتفاوت	التنمية	

ب�صدة	من	حيث	مفهومها	واأهميتها	ودرجة	احلاجة	اإليها	لدى	�صكان	املناطق	القروية	و�صكان	املناطق	

احل�رصية	يف	املغرب	مثال،	وكما	تتعدد	معايري	قيا�ص	التنمية	بتعدد	خ�صائ�صها	ومقوماتها	ومعوقاتها	

من	دولة	اإىل	اأخرى	مبثل	ما	قد	تتعدد	يف	الدولة	الواحدة	ح�صب	درجة	التنمية	املن�صودة.

- موؤ�رش التنمية الب�رشية

ما	 فكثرًيا	 التقليدّية،	 االقت�صادية	 التنمية	 نظريات	 من	 اأرحب	جماال	 الب�رصّية	 التنمية	 مفهوم	 يعترب	

من	 وغريها	 والت�صّخم	 للنمو	 االقت�صادّية	 باملفاهيم	 االن�صغال	 َزخم	 يف	 التنمية	 من	 الهدف	 ي�صيع	

املو�صوعات	االقت�صادّية.

	كمقيا�ص	لدرجة	
ّ
	لذلك	ظهرت	�رصورة	البحث	عن	بديل	ملتو�صط	ن�صيب	الفرد	من	الناجت	الوطني

اأو	 وتقدمها	 املجتمعات	 تنمية	 اأ�صا�صه	 على	 تقا�ص	 ال	 وحده	 الدخل	 موؤ�رص	 الأنه	 ومتابعته،	 التقدم	

تخلفها٠

 1990 منذ	 للتنمية	 املتحدة	 االأمم	 برنامج	 الفردي	و�صع	 الدخل	 موؤ�رص	 ونقائ�ص	 ولتجاوز	عيوب	

موؤ�رصا	جديدا	هو	موؤ�رص	التنمية	الب�رصية.اإذ	تزايد	ا�صتخدام	هذا	االأخري	كموؤ�رّص	ُمركب	لقيا�ص	مدى	

تلبية	االحتياجات	ويتكون	هذا	املوؤ�رص	من	ثالثة	مكونات	هي:	

م�صتوى	ال�صحة:	الذي	ميثله	متو�صط	اأمد	احلياة	عند	الوالدة.	 –

م�صتوى	التعليم:	والذي	متثله	ن�صبة	االأمية	عند	البالغني	ومعدل	م�صتوى	الدرا�صة. –

م�صتوى	الدخل:	وميثله	الناجت	الداخلي	للفرد. –
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اإال	اأن	موؤ�رّص	التنمية	املعتمد	من	قبل	هيئة	االأمم	املتحدة	ال	يعترب	مقيا�صا	�صامال	لكل	جوانب	الرفاه	

مهمة	 مبوؤ�رّصات	 تعزيزه	 وينبغي	 جماالته،	 تو�صيع	 اإىل	 يحتاج	 حمدود	 موؤ�رص	 الأنه	 الب�رصى،	

اإجنازه	يف	 ملا	مت	 كاملة	 لتقدمي	�صورة	 ا�صتخدامه	 الب�رصّية	حتى	ميكن	 التنمية	 يف	داللتها	على	حالة	

جمال	هذه	التنمية.	اإذ	ميكن	اإ�صافة	موؤ�رصات	اأخرى	مثل	الفقر،	االأمية،االأمن،	و�صعية	املراأة،	

الب�رصية	 التنمية	 مبفهوم	 يتعلق	 اآخر	 مفهوم	 اأمام	 نكون	 وبالتايل	 االإن�صان	 الدميقراطية،حقوق	

امل�صتدامة.

- املفهوم اجلغرايف للتنمية

يتاأ�ص�ص	مفهوم	التنمية	للجغرافيا	اأو	املفهوم	اجلغرايف	للتنمية	من	دور	اجلغرافيا	يف	ت�صخي�ص	خمتلف	

التنظيمات	 بني	 واالأفقية	 العمودية	 العالقات	 درا�صة	 خالل	 من	 املكانية	 الظواهر	 معرفة	 جوانب	

جمالها	 حول	 املجتمعية	 التنظيمات	 لدى	 تتكون	 التي	 بالتمثالت	 االهتمام	 و	 وجمالها	 املجتمعية	

املعي�ص.

وتتمثل	الدرا�صة	اجلغرافية	ملو�صوع	التنمية	يف	عملية	تطبيق	االأدوات	اجلغرافية	و�صفا	وحتليال،	

والتخطيط	 والتطبيق	 البيئية،	 امل�صكالت	 بع�ص	 مظاهر	 وتف�صري	 اإدراك	 اأجل	 من	 وتعليال،	 فهما	

لي�ص	دخيلني	على	اجلغرافيا	الأن	اأية	عملية	تخطيطية	يراد	بها	اإرادة	اإزالة	و�صع	قائم	اأو	تعديله	اأو	

تنميته،البد	واأن	تبداأ	مبعرفة	وت�صخي�ص	الو�صع	القائم،	ولي�ص	اأقدر	من	علم	اجلغرافيا	على	فعل	

ذلك-	خا�صة	اجلانب	التطبيقي	منها-	كما	اأن	جميع	عمليات	تنظيم	املجتمع	وتنميته	اإمنا	تتم	يف	النهاية	

االأدوات	 به	فهو	يطبق	ويوظف	 الباحثني	 اأكرث	 الذي	يعد	اجلغرايف	 املكاين	)االأر�ص(	 االإطار	 يف	

اجلغرافية	على	حل	بع�ص	امل�صكالت	والتي	من	اأبرزها	ال�صغط	ال�صكاين	املتزايد	على	املكان	وتنمية	

املناطق	املختلفة	وذلك	من	اأجل	حت�صني	الظروف	املعي�صية	ل�صكان	بع�ص	مناطق	العامل	والق�صاء	على	

جتليات	الفقر	وتراجع	املوارد.

وتكمن	اإمكانية	علم	اجلغرافية	يف	حل	بع�ص	هذه	امل�صكالت،	يف	متكني	اجلغرافيني	يف	�صوء	امتالكهم	

امل�صكالت	 هذه	 خ�صائ�ص	 اإدراك	 من	 اجلغرافية،	 للظواهر	 املكانية	 االأبعاد	 وبلورة	 حتديث	 مللكة	

االأ�صاليب	 اأو	 املفاهيم	 اأو	 النظريات	 تطبيق	 بطريقة	جيدة	من	خالل	 اأو	حلها	 واالإ�صهام	يف	حتليلها	

اجلغرافية	يف	خدمة	التنمية	املجالية.

تبحث	 واإمنا	 ت�صخي�ص	واقع	احلال	 التنمية	على	جمرد	 ملفهوم	 تقت�رص	اجلغرافيا	عند	معاجلتها	 وال	

اأي�صا	عن	فهم	االأ�صباب	التي	اأدت	اإىل	وجود	هذه	الظواهر	والكيانات	وتوزيعها	املجايل.

وترتاوح	م�صتويات	اهتمام	جغرافية	التنمية	بالق�صايا	املجالية	من	دولة	اإىل	اأخرى	ومن	منطقة	اإىل	

اأخرى،	-	من	م�صتوى	العامل	القروي	اإىل	م�صتوى	العامل	احل�رصي	اأو	من	الهام�ص	و	االأطراف	
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اإىل	املركز،	والذي	ميثل	اأحد	اأهم	جوانب	االأبعاد	املجالية	للتنمية	ق�صد	معرفة	التفاوتات	املجالية	يف	

توزيع	م�صتويات	هذه	التنمية	وتوزيع	الرثوات	واخلريات.	

تنمية	 ت�صتهويه	 اأنه	ال	 التنمية	يف	 اإىل	مو�صوع	 به	اجلغرايف	 ينظر	 الذي	 ال�صامل	 املنظور	 وينعك�ص	

اأحادية	 تنمية	 على	 االهتمام	 تركز	 ما	 اإذا	 بالقلق	 ي�صعر	 الواعي	 اجلغرايف	 اإن	 بل	 اجلانب،	 اأحادية	

اجلانب،	فكما	اأن	الف�صل	بني	اجلغرافيا	الطبيعية	واجلغرافيا	الب�رصية	يف	اإطار	علم	اجلغرافيا	يعترب	

»ف�صال	تع�صفيا«	فان	التنمية	الكلية	اأو	ال�صاملة	ذات	االأبعاد	االقت�صادية	واالجتماعية	املتاأثرة	باملكان	

)،	P.claval 1989	(»للجغرايف	املكانية	الذاكرة	اجلغرايف«	»عني	متالأ	التي	التنمية	هي

ولذلك،	فاإن	اجلغرايف	املهتم	مبو�صوع	التنمية	هو	اأكرث	اجلغرافيني	�صمولية	يف	منهجه،	فهو	جغرايف	

تطبيقي	ي�صع	ن�صب	عينيه	القيمة	النفعية	لعلمه	الذي	رغم	كونه	علم	املجال	اإال	اأنه	مل	ي�صارك	غريه	

من	النظم	االأ�صولية	اقت�صام	عنا�رص	هذا	املجال،	بل	اخت�ص	بدرا�صة	هذه	العنا�رص	جمتمعة،	فاعلة	

متفاعلة،	بكل	ما	ينجم	عن	ذلك	من	عالقات.	فاجلغرافيا	املعاجلة	ملو�صوع	التنمية	تدر�ص	االأ�صا�ص	

توزيع	كل	 اخللل	يف	 مناطق	 بها،	وتر�صد	 اخلا�صة	 االجتماعية	 التنمية	واخل�صائ�ص	 لهذه	 املادي	

ال�صورة	 لت�صع	 التنمية،	 عملية	 توجيه	 املجالية	يف	 التفاوتات	 اأ�صباب	 وتف�رص	 تدر�ص	 مثلما	 منهما،	

املثلى	املرتكزة	على	النظرة	ال�صاملة	والكلية	لتوزيع	م�صاريعها،	والو�صع	االأمثل	لتوزيع	نتائجها،	

لتحقيق	امل�صاواة	املجالية	يف	كافة	اأرجاء	احليز	اجلغرايف٠

اإن	اجلغرافيا	يف	احلقيقة	منهج	بحث	اأو	طريقة	درا�صة،	اأو	هي	طريقة	تدري�ص	الكيانات	 –

اجلغرافية	يف	عالقاتهما	باملكان،	كما	اأن	املنهج	اجلغرايف	يف	درا�صة	التنمية	يت�صمن	وعيا	

باملقايي�ص	املختلفة	للن�صاط	الب�رصى،	وبالتفاعل	والتداخل	بينهما	ح�صب	املجاالت.	)حممد	

بلفقيه،2004	(.

متغريات	خ�صائ�صها	 ب�صبب	 فقط	 لي�ص	 االأ�صا�ص،	 ولكنها	جغرافية	يف	 تاريخية،	 التنمية	عملية	 اإن	

معينة،	 ومادية	 اجتماعية	 يعمل	يف	ظروف	 واع	 اإن�صاين	 عمل	 نتاج	 الأنها	 اأي�صا	 ولكن	 اخلا�صة،	

واملحاوالت	التقليدية	الوا�صعة	لتحديد	التنمية	وجت�صيدها	اأو	تقييدها	يف	م�صطلحات	ذات	�صيغة	عاملية	

اجلغرافية	 بالظروف	 ا�صطدمت	 حماوالت	 كلها	 مقيدة،	 حمددة	 مناذج	 لبناء	 اأو	 البعد،	 اأحادية	

نظرية	 	- التنمية	 حتقيق	 طريقها	 عن	 ميكن	 التي	 املتغرية،	 االجتماعية	 وبالعمليات	 والتاريخية	

كر�صتالر	)االأماكن	املركزية	(،	وفى	هذا	تاأكيد	اآخر	على	�صمولية	التنمية،	و�صمولية	املنهج	اجلغرايف	

اإذا	ما	تناول	مثل	هذا	املو�صوع.
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التخطيط وعالقته بالجغرافيا والتنمية. 2

اجلغرافيا والتخطيط التنموي  .1-2  

ظلت	العالقة	بني	علم	اجلغرافيا	والتخطيط	عالقة	قوية	منذ	القدمي،فكالهما	ينطلق	من	االأر�ص،	

اأنه	يف	بعديه	االإقليمي	والوطني	 اإال	 الثاين	ال	يعترب	مو�صوعا	من	مو�صوعات	االأول،	 اأن	 فرغم	

يف	 تظهر	 التي	 العالقات	 وهى	 عالقات،	 من	 بينهما	 ما	 اإظهار	 بهدف	 عليه،	 ويعتمد	 اإليه	 يحتاج	

داخل	 حيوي	 وتكامل	 ع�صوي	 تفاعل	 الأنه	 بينهما،	 الو�صل	 حلقة	 هو	 الذي	 االإقليمي،	 التخطيط	

االإقليم	و/	اأو	بني	االأقاليم،	يوؤدى	اإىل

اأولويتها	 ٠	وفق	معاير	من	 للمجال	 الداخلي	 التنظيم	 اإعادة	 بهدف	 االإقليمية،	 امل�صاواة	 مبداأ	 �صيادة	

حتقيق	التنمية	امل�صتدامة.

ويرتبط	التخطيط	باجلغرافيا	ارتباطا	وثيقا،	فاجلغرايف	ال	ميكنه	الهروب	من	التخطيط،	فرغم	اأن	

املخطط	يعمل	يف	حدود	القانون،	وفى	ظروف	اقت�صادية	متغرّية	وهو	مدرك	للحاجات	االجتماعية	

اأنه	يعمل	يف	كل	االأوقات	على	االأر�ص،	ولذلك	فهو	يف	حاجة	اإىل	فهم	املظهر	العام	 اإال	 للنا�ص،	

اأو	 االأر�صي	 املظهر	 هذا	 عن	 كاملة	 �صاملة	 �صورة	 اإعطاء	 ميكنه	 الذي	 هو	 واجلغرايف	 لالأر�ص،	

املكاين.«	وي�صاعد	على	و�صع	اخلطط	االإقليمية	الهادفة	اإىل	حتقيق	التنمية،	الأنه	يكون	قادرا	على	

اإدراك	العالقات	القائمة	بني	االأقاليم،وذلك	من	اأجل	حتديد	املواقع	االأكرث	منا�صبة	لتوطني	الن�صاط	

الب�رصى،	اإذ	ال	ميكن	حتقيق	التخطيط	الهادف	اإىل	التنمية	بدون	فهم	العوامل	اجلغرافية	التي	اأن�صاأت	

املظهر	العام	لالأر�ص	والتي	�صوف	تظل	توؤثر	فيه	على	الدوام	يف	ثوابته	ومتغرياته«	)اإعداد	الرتاب	

.)2004

التنمية يف عالقتها بالتخطيط واجلغرافيا   .2-2  

لقد	اأ�صبح	اجلغرايف	ي�صاهم	ب�صكل	وا�صح	يف	جماالت	خارج	جمال	الرتبية	والتدري�ص	باملقارنة	مع	ما	

كان	�صائدا	قبل	العقود	االأخرية	من	القرن	املا�صي	وتطورت	العالقة	بني	املعرفة	اجلغرافية	النظرية	

واملعرفة	اجلغرافية	التطبيقية	يف	جمال	التنمية	والتخطيط	الرتابي	واال�صرتاتيجي	بحيث	توجد	عالقة	

قوية	بني	كل	من	اجلغرافيا	و	التنمية	والتخطيط	لكونها	عالقة	الهدف	باأ�صلوب	حتقيقه،	فنظرا	الأن	

االأخري	هو	و�صيلة	حتقيق	االأوىل،	فاإننا	جند	اأن	م�صتويات	التخطيط	تتفاوت	بتفاوت	م�صتويات	التنمية	

يف	االأقاليم	واجلهات،	و	التخطيط	هو	اأجنع	و�صائل	حتقيق	التنمية	خا�صة	وان	هذه	االأخرية	تتميز	

باختالفها	من	حيث	مواردها	واإمكانياتها	وم�صاكلها،وبالتايل	فاإنه	ال	ميكن	و�صع	اأ�ص�ص	ثابتة	دائما	

للتخطيط	الهادف	اإىل	التنمية،	ومن	ثم	ت�صتمر	احلاجة	اإىل	علم	اجلغرافيا	لو�صع	اخلطة	املثلى	للتنمية	

لكل	اإقليم،	ومن	هنا	تتجلى	قيمة	علم	اجلغرافيا	بالن�صبة	لكل	من	التخطيط	والتنمية،الأنه	ال	يوجد	علم	
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ميتد	جماله	لي�صمل	كل	عنا�رص	البيئة	اأكرث	من	علم	اجلغرافيا،	الذي	يعتمد	على	الربط	والتف�صري	يف	

اإ�صهامه	يف	معاجلة	م�صكالت	التنمية	والتخطيط.

م�ساهمة تدري�ص وتعلم اجلغرافية يف جمال التنمية والتخطيط املجايل  .3-2  

يظهر	جليا	اأن	بلوغ	التنمية	ال	ميكن	اأن	يتم	دون	االعرتاف	بالفرد	كنواة	املجتمع،	ودون	االهتمام	

برتبية	امل�صتقبل	التي	ت�صتدعي	اإعادة	النظر	يف	تنظيم	املعرفة	ومد	اجل�صور	بني	التخ�ص�صات	والنهل	

من	تكنولوجيا	االت�صال	واملعلومات،ال	كو�صائط	بل	كطرائق	يف	التفكري	ومناهج	يف	العمل،	لهذا	

يجب	على	تربية	امل�صتقبل	اأن	جتعل	التعليم	متمحورا	حول	ماهو	كوين	وب�رصي	)	بو�صحابي	2007( 

وعلى	هذا	االأ�صا�ص	تتعدد	م�صاهمات	تدري�ص	وتعلم	اجلغرافيا	يف	جمال	التنمية	والتخطيط	اإذ	يتدخل	

اجلغرايف	يف	عدة	جماالت	ويكون	له	ح�صور	قوي	يف	االقرتاحات	وتخطيط	امل�صاريع	التنموية،	

ولكن	مبعية	متخ�ص�صني	ح�صب	جماالت	تخ�ص�صهم	يف	اإطار	نوع	من	التكامل،ويتجلى	ذلك	يف:

التخطيط	الرتابي	واال�صرتاتيجي	على	خمتلف	م�صتوياته؛	)املحلي	– الوطني...( –

الدرا�صة	والتخطيط	لرهانات	البيئة	ومكوناتها	ال�صمولية؛ –

تر�صيد	وعقلنة	ا�صتغالل	املوارد	املائية	يف	اأفق	تنميتها؛ –

امل�صاهمة	يف	تنمية	العامل	القروي	من	خالل	امل�صاهمة	يف	تخطيط	الطرق	و	�صبكة	الكهرباء	 –

و	املاء	واالأن�صطة	واملرافق	االجتماعية	وامل�صاريع	التنموية...؛

درا�صة	اأمناط	االإنتاج	واال�صتهالك	وعالقتها	بت�صكيل	املجال	وبرهاناته	يف	اأفق	املراهنة	 –

على	االإنتاج	واال�صتهالك	امل�صتدام؛

درا�صة	االأن�صطة	الب�رصية	ومدى	تاأثريها	على	املجال	ق�صد	اإيجاد	احللول	املنا�صبة	لها	عن	 –

طريق	التخطيط	اال�صرتاتيجي؛

واحلذر،	 – )امل�صوؤلية،احليطة	 امل�صتدامة	 التنمية	 مبباديء	 والعمل	 املناخي	 التغري	 معرفة	

الت�صامن	

ون	الطبيعة	باعتماد	املقاربة	الت�صاركية	مع	جهات	 – املحافظة	على	التنوع	البيولوجي	َو�صَ

خمتلفة	مثل	املياه	والغابات،وزارة	الرتبية	الوطنية،	املجتمع	املدين...؛

تدبري	الكوارث	الطبيعية	با�صتغالل	نظم	املعلومات	اجلغرافية	والتخطيط	لها	قبل	حدوث	 –

االأزمات	وا�صتفحالها؛)فتوحي،	2013(.

التحكم	يف	اأدوات	اال�صتغال	اجلغرايف	مثل	اخلريطة،	ال�صور	بكل	اأ�صكالها،	اال�صت�صعار	 –

عن	بعد،	منظومة	املعلومات	اجلغرافية	SIG،	ونظام	حتديد	املواقع	GPS؛

»املقاربة	اجلغرافية	على	م�صتوى	توطني	الكيانات	اجلغرافية،	التوزيع،امل�صافة،	املقيا�ص	 –

والوحدة	الرتابية،الرتابط	املكاين	والتفاعل	املكاين،	التغري	يف	الزمن	واملكان،	باعتماد	
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الكارطغرافيا	يف	جت�صيد	ومتثيل	الكيانات	املجالية	ومراقبة	تطورها	والعوامل	املتدخلة	يف	

)Guy،	2007(	»تغريها

فعلى	هذا	االأ�صا�ص	تو�صع	جمال	احرتافية	اجلغرايف:

)مدر�ص	Enseignant(	التعليم	الثانوي	 –
)اأ�صتاذ	باحث(	التعليم	اجلامعي،	البحث	العلمي –

وتنفيذ	 – تخطيط	 الرتاب،	 اإعداد	 يف	 متخ�ص�ص	 	)Acteur فاعل	 اجلغرايف	 )مهام	
وتقومي	امل�صاريع	التنموية،	فاعل	�صيا�صي	كمنتخب	جماعي

لدى	 – مثال،	 البيئية	 والكوارث	 املخاطر	 على	 ال�صيطرة	 يف	 خبري	 	)Expert )خبري	
منظمة	دولية	اأو	وطنية،	مقاولة	خا�صة...	مبوجب	عقد،	)احليداوي	2012(.

دور الجغرافيا في تحقيق التنمية المجالية وحل بعض . 3
المشكالت المرتبطة بالموارد الطبيعية وتقويمها 

اجلغرافيا وحل امل�سكالت البيئية املعا�رشة  .1-3  

يتجلى	 حيث	 ا�صتغاللها،	 وتر�صيد	 الطبيعية	 املوارد	 حماية	 يف	 بارز	 ب�صكل	 اجلغرافيا	 دور	 يتجلى	

دورها	يف	حماية	املوارد	املائية	ودرا�صة	العالقة	املعقدة	بني	الغالف	املائي	وخمتلف	عنا�رص	الو�صط	

املحيط،	وحماية	الهواء	والغالف	اجلوي	من	التلوث،	واإظهار	العواقب	الناجتة	عن	ذلك،	وكذلك	

لالإنتاج،	 مهمة	 وقاعدة	 للحياة	 االأ�صا�صية	 العنا�رص	 من	 باعتبارها	 و�صيانتها	 الرتبة	 على	 املحافظة	

وجماال	لتنظيم	االقت�صاد	والعمران،	وو�صطا	حلياة	االإن�صان	وغريه	من	الكائنات	احلية،	اأ�صف	اإىل	

ذلك	دورها	يف	حماية	البيئة	من	احلروب	وال�صباق	نحو	الت�صلح	وخماطر	احلرب	النووية	التي	تدمر	

البيئة	واالن�صان	.

وتعترب	املوارد	الطبيعية	قابلة	لال�صتنزاف	مما	يوؤدي	اإىل	حدوث	نتائج	بيئية	�صلبية	مبا�رصة	اأو	بعيدة	

من	 كبرية	 درجة	 على	 م�صاألة	 ا�صتغاللها	 وتر�صيد	 املوارد	 هذه	 بحماية	 االهتمام	 يجعل	 االأثر،	مما	

ا�صتمرارية	احلياة	 تاأمني	 اأهمية	هذه	املوارد	يف	 ياأتي	يف	مقدمتها	 االأهمية،	وذلك	الأ�صباب	عديدة،	

لالأعداد	املتزايدة	من	الب�رص،	وحق	االأجيال	املقبلة	يف	احل�صول	على	حاجاتهم	من	هذه	املوارد،	كما	

اأن	املحافظة	على	هذه	املوارد	يعني	ا�صتمرار	توازن	النظام	البيئي	اجلغرايف.

اأعماله،	هذه	 فاجلغرايف	يعمل	مبنهج	ويحدد	جمموعة	من	االأهداف	يتطلع	اإىل	حتقيقها	من	خالل	

االأهداف	وحتى	تكت�صي	اأهميتها	الواقعية	ينبغي	اأن	تن�صجم	مع	خ�صائ�ص	SMART	اأي	اأن	اجلغرايف	

	،Mesurableللقيا�ص قابلة	 االأهداف	تكون	 Spécifique Objectifs	هذه	 اأهداف	خا�صة	 يحدد	

وقابلة	للتحققAtteignable،	و	واقعية	Réaliste،	ومرتبطة	بالزمنTemporel،	مما	يعطي	
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م�صداقية	لدرا�صته	وخمرجاتها	التي	تنفع	االإن�صان	يف	حياته،)فتوحي،	2013(.

اأو	منهجية	�صووت	 كما	يعتمد	اجلغرايف	يف	التخطيط	للم�صاريع	وتنفيذها	وتقوميها	بتطبيق	منوذج	

اأو	 واملخاطر	 املتاحة	 الفر�ص	 و	 ال�صعف	 نقط	 و	 القوة	 نقط	 درا�صة	 على	 يركز	 الذي	 	SWOT
Strenghs Weaknesses Opport SWOTعلى:	-  للتهديدات،	وتدل	االأحرف	االأربع	لـ	:

nitys Threats،حيث	يقوم	بتحليل	نقط	القوة	وال�صعف	يف	م�رصوع	معني،	ويبحث	عن	الفر�ص	
يعمل	على	درا�صة	 فهو	 امل�رصوع،	 ت�صكل	خطرا	على	 اأن	 التي	ميكن	 واملخاطر/التهديدات	 املتاحة	

نقط	 ال�صوء	على	 وت�صليط	 لل�صياق،	 العميق	 التحليل	 اأجل	 من	 الت�صاركي	 والت�صخي�ص	 احلال	 واقع	

ال�صعف	اإ�صافة	اإىل	التهديدات	التي	يجب	التغلب	عليها	وكذا	نقط	قوة	املجال	والفر�ص	التي	يجب	

ا�صتغاللها	من	اأجل	حتديد	امل�صكل	االأويل	وذلك	بعر�ص	نتائج	الت�صخي�ص	حيث	يطرح	الت�صاوؤالت	

التالية	:

ما	هو	امل�صكل	االأكرث	اأهمية	والذي	يعترب	م�صدر	امل�صاكل	االأخرى	؟ –

هل	يتعلق	االأمر	مب�صكل	ت�صتطيع	اجلماعة	يف	م�صتواها	الرتابي	حله	و	متلك	القدرة	لذلك؟ –

هل	هو	م�صكل	خارج	نطاق	اجلماعة	اأو	داخل	يف	نطاقها	الرتابي؟ –

يواجهنا	�صوؤال	مركزي،	ماذا	ت�صتطيع	اجلغرافيا	تقدميه	من	اأجل	حماية	املوارد	الطبيعية	واملحافظة	

عليها؟	ميكن	القول	باخت�صار	اأن	اجلغرافية	كعلم	�صمويل	متكامل	متتلك	�صمن	فروعها	املختلفة	قاعدة	

من	املعلومات	والبيانات	املهمة	عن	املوارد	الطبيعية	والب�رصية	املوجودة	يف	البيئة،	ودور	اجلغرافيا	

وا�صح	يف	درا�صة	العالقات	بني	هذه	املوارد،	ودرا�صة	احتياطيها	)املوارد	الطبيعية(	وخ�صائ�صها	

وتوزعها	و�صبل	حمايتها	واملحافظة	عليها	وتر�صيد	ا�صتغاللها،	ويف	بحث	وحتليل	التفاعالت	املتبادلة	

وازدياد	 ال�صكان	 لنمو	 املزدوج	 التاأثري	 الأن	 االجتماعية.	 واالأنظمة	 الطبيعية	 البيئية	 االأنظمة	 بني	

اال�صتهالك	�صيوؤدي	اإىل	تغيري	البيئية	عن	طريق	املواد	االأولية	امل�صتخرجة	من	جهة،	وامللوثات	التي	

تفر�ص	عليها	من	جهة	اأخرى	)�صليمان	2004(.

واإذا	كان	اال�صتخدام	العقالين	للموارد	الطبيعية	يتطلب	فهم	العمليات	املكانية	والعالقات	املتبادلة	بني	

االأقاليم،	فاإن	اجلغرافيا	ميكنها	تقدمي	منهج	واقعي	لدرا�صة	هذه	العمليات،وتقدمي	معلومات	حمددة	

مت�صاو	يف	 توزيعا	غري	 تتوزع	 واأنها	 املوارد،	خا�صة	 هذه	 ملختلف	 والزمني	 املكاين	 التوزيع	 عن	

العامل،	وت�صتغل	ا�صتغالال	غري	مت�صاو	اأي�صا.	واجلغرافيا	تظهر	اأن	ا�صتخدام	هذه	املوارد	يتم	ب�صكل	

غري	عقالين،	وتظهر	التحديات	والعواقب	الناجمة	عن	هذا	اال�صتخدام.	وتاأ�صي�صا	على	حقيقة	تاريخ	

ا�صتخدام	املوارد	الطبيعية	يف	خمتلف	املجتمعات،	ميكن	للجغرافيا	امل�صاهمة	يف	حماية	هذه	املوارد	

اأو	العمل	على	تدبريها	و�صيانتها	من	اجل	الزيادة	فيها	وتطويرها	حفظا	لتعاقب	االأجيال	و	تنمية	

من	 يت�صح	 كما	 وم�صتقبال	 اآنيا	 للعي�ص	 وتهيئته	 اجلغرايف	 املجال	 اإعداد	 يف	 املتعلم	 قدرات	وخربات	
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اخلطاطة	االآتية	:	

اجلغرافيا وتنمية اخلربة املجالية   .2-3  

احممد	زكور	2002

تك�صب	الباحثني	من	الطلبة	واملتعلمني	خربات	جمالية	)خربة	�صلوكية،	تكنولوجية،	علمية،	معرفية(	

وتقدم	لهم	املعلومات	واملعارف	عن	الكرة	االأر�صية	بكل	مكوناتها	من	اجل	التخطيط	حلل	امل�صاكل	

و	اتخاذ	القرارات	احلا�صمة	حول	ا�صتخدام	االأر�ص/	االأماكن	حلماية	املوارد،	كما	تزود	الطالب	

يف	 االنخراط	 على	 و	حتفزهم	 امل�صاريع	 وتخطيط	 التنمية	 امليدانية	يف	جمال	 والتقنيات	 باالأدوات	

ميدان	البحث	التنموي	التدخلي	وجتعل	االإن�صان	يف	عالقة	بعلم	اخلرائط	و	االأر�صاد	اجلوية	واإدارة	

االأعمال	والتخطيط	العمراين	والتحليل	البيئي	ومعرفة	املجال	اجلغرايف	وحياة	الب�رص	على	االأر�ص	

وفهم	املجال	االأر�صي	وحياة	املجتمعات	و	فهم	الدينامية	املجالية	من	اجل	االإعداد	لل�صلوك	ال�صوي	

واملعقلن	يف	املجال.

• املجايل		 التفكري	 مهارة	 وتنمي	 داخله	 املجتمعات	 وحياة	 االأر�صي	 املجال	 فهم	 اجلغرافيا	 تعلمنا	

حلاجيات	الكائن	الب�رصي؛	كتف�صري	توطنات	ال�صكان	ومواردهم	واأن�صطتهم	على	�صطح	االأر�ص	

وتوزيعها؛	وتف�رص	التباين	املجايل	واإبراز	وزن	االإكراهات	داخل	املجال؛

• ت�صاهم	يف	تكوين	املتعلم	اأو	تعلمه	كيف	يعي�ص	داخل	املجال	ويتموقع	فيه	من	اأجل	ا�صتعماله	ب�صكل		

اأف�صل	ومب�صوؤولية؛اأي	اأنها	تعلم	الرتبية	على	املواطنة	وامل�صوؤولية؛	
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• اجلغرافيا	علم	يهتم	بتنمية	مهارة	التفكري	املجايل	فهي	علم	وظيفته	درا�صة	املجال	وت�صاعد	على		

التوطني	الذاتي	يف	املجال.	).التوطن	الن�صبي	اأو	املطلق(،كما	تعلم	ال�صلوك	املرغوب	فيه	يف	

املجال،	معرفة	اأمناط	ال�صلوك،االختيار	اجليد	للمكان،التدبري	االأف�صل	للموارد.	

نماذج من الموارد الطبيعية التي تتدخل الجغرافيا لحمايتها . 4
وتنميتها

حماية املوارد املائية وتر�سيد ا�ستغاللها يف اأفق ا�ستدامتها  .1-4  

�صكل	املاء	باملغرب	منذ	القدمي،عامال	حمددا	للتنمية	واأداة	رئي�صية	يف	هيكلة	املجال	واملجتمع،ويتميز	

املغرب	بتجربة	طويلة	وغنية	يف	جمال	تدبري	املوارد	املائية	�صواء	خالل	فرتات	الوفرة	)الفي�صانات،	

بع�ص	ال�صنوات	املطرية(	والندرة	اأحيانا	اأخرى	)	اجلفاف،	القحولة...(	تعمل	اجلغرافيا	يف	هذا	

ال�صياق	على	درا�صة	املوارد	املائية	بكيفية	�صمولية	متكاملة،	اإذ	تدر�ص	الغالف	املائي	ككل،	وتوزع	

املياه	وكميتها	املاحلة	والعذبة،	واحتياطي	املياه	ومدى	كفايتها،	ودرا�صة	التوازن	املائي	وم�صادر	

اجلفاف	 وفرتات	 وال�صغرى	 املائية-الكربى	 والدورات	 وال�صدود	 واالأودية	 واالأنهار	 املياه	

وال�صنوات	املطرية.)جنان2009(،	فهي	ت�صهم	يف	درا�صة	العالقة	املعقدة	بني	الغالف	املائي	وبني	

خمتلف	عنا�رص	املحيط،	احلية	واجلامدة،	ومدى	تاأثري	االإن�صان	يف	الدورة	املائية	من	خالل	اأ�صاليب	

الري	املختلفة،	وحتويل	جماري	االأنهار	وتهيئة	ال�صدود	واخلزانات	املائية	ال�صخمة	وغري	ذلك.

وحل	 الدول	 بني	 امل�صرتكة	 االأحوا�ص	 تلك	 يف	 مبا	 النهرية،	 املائية	 االأحوا�ص	 بدرا�صة	 تهتم	 كما	

االإدارة	 و�صمان	 ال�صكان،	 وتوزع	 املياه	 توزع	 بني	 العالقة	 تدر�ص	 كما	 بذلك	 املتعلقة	 النزعات	

املتكاملة	لالأرا�صي	واملياه.

دور اجلغرايف يف حماية الغالف اجلوي من التلوث   .2-4  

تقوم	اجلغرافية	بدرا�صة	الغالف	اجلوي	وامليكانزمات	املحركة	له	من	اأجل	معرفة	االأ�صباب	امللوثة	

للحرارة	 منظم	 مبثابة	 يعد	 اجلوي	 فالغالف	 االأر�ص،	 �صطح	 على	 البيئي	 التوازن	 وحماية	 للبيئة	

والنيازك	 ال�صهب	 ت�صاقط	 ومن	 ال�صارة	 االأ�صعة	 من	 االأر�ص	 يحمي	 واق	 ودرع	 وال�صوء،	

واالأمطار	احلم�صية،،	ويحوي	الهواء	املحمل	باالأك�صجني،	الذي	يعد	اأحد	املوارد	الطبيعية	املتجددة	

وهو	ال�رصوري	حلياة	جميع	الكائنات	احلية	.

ولهذا	فاإن	التلوث	اجلوي	يعد	من	اأهم	جماالت	البحث	اجلغرايف،	فاجلغرايف	ميكنه	القيام	بدرا�صة	

ت�صتفيد	 اأن	 اجلغرافية،	وميكن	 الدرا�صات	 �صميم	 من	 تعترب	 التلوث	 م�صكلة	 متخ�ص�صة	يف	 جوانب	

منها	العلوم	االأخرى،	وذلك	من	خالل	درا�صته	الجتاهات	الرياح،	و�رصعتها،	ودرا�صة	التمركز	

ال�صناعي،	وكثافة	املرور	واالنبعاثات	الغازية.	
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ولهذا	فاإن	اجلغرافية	لها	دور	كبري	يف	درا�صة	تلوث	الغالف	اجلوي	باعتباره	اأحد	االأغلفة	اجلغرافية،	

االإن�صان	 املختلفة،	وعلى	�صحة	 االأنظمة	اجلغرافية	 التلوث	على	 هذا	 الناجمة	عن	 االآثار	 ودرا�صة	

والثقافية	 الفنية	 والروائع	 التاريخية	 املكونات	 البيئة،	وعلى	 احلية	يف	 العنا�رص	 اأهم	 اأحد	 باعتباره	

التي	اأبدعتها	االأيدي	الب�رصية	خالل	الزمن،	ودرا�صة	م�صادر	امللوثات	الناجمة	عن	م�صادر	طبيعية	

كاحلرائق	الطبيعية	وثوران	الرباكني	والعوا�صف	الناجمة	عن	م�صادر	ب�رصية	م�صطنعة	كو�صائل	

النقل	وامل�صانع	واملزارع	وحرائق	الغابات	وامللوثات	االإ�صعاعية	وغريها،	وحتديد	اأماكن	انت�صارها	

واآلية	انتقالها	و�رصعتها.	

دور اجلغرايف يف حماية الرتبة من التدهور  .3-4  

يف	 االأرا�صي	 ا�صتعماالت	 على	 الب�رصية	 االأن�صطة	 اأثر	 درا�صة	 يف	 وا�صح	 بدور	 اجلغرافية	 تقوم	

الظروف	اجلغرافية	املختلفة،	وهذا	ميكن	اأن	يتم	من	خالل	وجهة	نظر	جغرافية	�صمولية	لتعرف	

اأو	املدنية	واإعطاء	�صورة	كاملة	عنها،	و�رصح	العوامل	 ا�صتخدامات	االأر�ص	يف	املناطق	الريفية	

البيئية	الطبيعية	اأو	الب�رصية	واأثرها	يف	اأ�صكال	ا�صتخدام	االأر�ص	من	النواحي	ال�صلبية	واالإيجابية	بغية	

معرفة	خ�صائ�ص	اال�صتخدامات	املوجودة	وتقرير	اإزالتها	اأو	االإبقاء	عليها	يف	حال	كونها	منا�صبة،	

اخلرائط	 على	 باالعتماد	 وذلك	 �صليمة،	 تنموية	 الأ�ص�ص	 وفقا	 وتطويرها	 تنميتها	 كيفية	 والبحث	يف	

الكارطوغرافية	التي	تر�صد	واقع	اال�صتخدام	املا�صي	واحلا�رص	لهذه	االأرا�صي.

وقد	مت	و�صع	خرائط	ا�صتعماالت	االأرا�صي	للكثري	من	املواقع	يف	العامل	�صواء	اأكان	ذلك	باالعتماد	

على	الطرق	التقليدية	القدمية	اأو	با�صتخدام	تقنيات	اال�صت�صعار	عن	بعد	ونظام	املعلومات	اجلغرايف	

وذلك	بهدف	التخطيط	ال�صليم	ال�صتخدامات	االأر�ص	يف	امل�صتقبل،	ومعرفة	االأماكن	التي	طراأ	على	

منظومتها	الطبيعية	خلل	ما	ب�صبب	اال�صتخدام	الع�صوائي	غري	املنظم	لالأرا�صي.

العوامل	 اأهم	 تعد	من	 املدن	واالأرياف	 االأرا�صي	يف	 ا�صتعماالت	 اأن	درا�صة	 اإىل	 االإ�صارة	 وجتدر	

التي	دفعت	بعلم	اجلغرافية	لي�صبح	يف	مقدمة	العلوم	التطبيقية	ذلك	الأن	اخلرائط	الناجمة	عن	درا�صة	

ا�صتعماالت	االأرا�صي	اأ�صبحت	�رصورية	وال	غنى	عنها	يف	عمليات	التخطيط	للنمو	احل�رصي.

دور اجلغرايف يف حماية الغطاء الغابوي وتنميته  .4-4  

	يقوم	اجلغرايف	باأدوار	اأ�صا�صية	يف	حماية	الغابة	واملوارد	املرتبطة	بها	بهدف	احلفاظ	عليها	وتنميتها	

بالتنمية	 ي�صمى	 ما	 اإطار	 يف	 املقبلة	 االأجيال	 حاجيات	 و�صمان	 احلالية	 االأجيال	 حاجيات	 لتلبي	

اأو	 تو�صعها	 الغابوية	و�صبط	جمال	 املجاالت	 لتحديد	 ينتج	اخلرائط	 فهو	 امل�صتدامة،ومن	اجل	ذلك	

تراجعها،و�صتى	اأنواع	االأ�صناف	املتواجدة	بها	واملهددة	باالنقرا�ص	منها،	كما	يتوافر	لدى	اجلغرايف	

ونظام	 اجلغرافية	 املعلومات	 نظم	 تقنية	 كتوظيف	 للغابة	 ودرا�صة	 االأكرث	حتديدا	 العملية	 االأدوات	

حتديد	املواقع	يف	�صبط	املخالفات	واحلرائق	والتعرية	واالأمرا�ص	التي	ت�صيب	النباتات،واالأنظمة	
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االيكولوجية	باملغرب	تتميز	به�صا�صتها	وتطورها	تبعت	على	القلق	وتدعو	اإىل	التفكري	العميق	فيما	

بني	 املمكنة	 التوازنات	 على	 باالإبقاء	 الكفيلة	 ال�صبل	 ويف	 واأ�صبابها،	 التحول	 هذا	 اجتاهات	 يخ�ص	

البيئية	من	جهة	ثانية،اأي	حماولة	 الوظائف	االقت�صادية	واالجتماعية	للغابة	من	جهة،	ووظيفتها	

التوفيق	بني	تنمية	وا�صتغالل	املوارد	الغابوية	دون	االإخالل	بتوازناتها	البيئية	االأ�صا�صية.

تتحدد	 لذلك	 ا�صرتاتيجية	 الرثوة	وحتديد	عنا�رص	 لواقع	 ت�صخي�ص	دقيق	 اإال	عن	طريق	 يتاأتى	 ولن	

�صمنها	املرتكزات	واالأهداف	الكربى	وميادين	العمل	واآليات	التفعيل.اذ	اأ�صبح	اجلغرايف	ي�صارك	

اجلماعات	املحلية

وم�صوؤوليتها	يف	التنمية	الدائمة	للغابة	وكل	الفاعلني	االآخرين	يف	اإطار	�صيانة	مندجمة	للرثوة	الغابوية	

تاأخذ	كل	االأبعاد	االقت�صادية	واالجتماعية	والبيئية	والقانونية	واملجالية	والتنظيمية	والثقافية.

اجلغرافية ودورها يف تنفيذ وتقومي امل�ساريع التنموية  .5-4  

اإن	غاية	اجلغرايف	يف	حتديد	مكامن	اخللل	والعمل	على	جتاوزها	جتعله	موؤهال	لتقدمي	القراءة	النقدية	

للعديد	من	امل�صاريع	باملغرب	واقرتاح	بدائل	وحلول	لها،	وهو	ما	قام	به	العديد	من	الدار�صني	وهم	

باملجال	 اأ�رصت	 التي	 امل�صاريع	 لبع�ص	 ال�صلبية	 االآثار	 ملناق�صة	 الوطنية	 امللتقيات	واملنتديات	 يعقدون	

تنموية	 ا�صرتاتيجية	 خطط	 وفق	 حملية	 تنموية	 مل�صاريع	 الوقت	 نف�ص	 يف	 ومقرتحني	 اجلغرايف،	

وطنية.

فاجلغرايف	يعتمد	على	اأدوات	من	خرائط	وت�صاميم	ون�صو�ص	ومعطيات	اإح�صائية	كمية	ونوعية،	

واعتماده	الزيارات	امليدانية	وامل�صاحبة	يف	امليدان	من	البداية	اإىل	النهاية،وتوظيفه	الأ�صاليب	حديثة	

 Système d’informationاجلماعي	املعلومات	نظم	:	مثل	والتف�صري	التحليل	و	املكاين	الو�صف	يف

	...Système d’information géographique اجلغرايف	 املعلومات	 ونظم	 	communal
الدرا�صة،	 الزيارات	الماكن	 مثل	 واأ�صاليب	 تقنيات	 على	 اجلغرايف	 يعتمد	 التقومي،	 م�صتوى	 فعلى	

واجناز	التقارير	الدورية	و	حتديد	املوؤ�رصات	وامل�صوؤليات،	كما	ي�صتثمر	النتائج	من	اأجل	تقيم	االأثر	

ومدى	حتقق	االأهداف	)االأهداف	العامة	واالأهداف	الفرعية(	باالإ�صافة	اإىل	املتابعة	عرب	املراحل/	

واملرحلي	 القبلي	 املو�صعي،التقومي	 التقومي	 واعتماد	 امل�صاريع	 اأن�صطة	 تنفيذ	 -متابعة	 املتابعة	 جلن	

واالإجمايل	والتقومي	امل�صتمر	عرب	مراحل	امل�رصوع	التنموي	والتقومي	الداخلي	من	طرف	الباحث	

اجلغرايف/	عامل	االجتماع./	املوؤرخ/	االقت�صادي،	والتقومي	اخلارجي	من	لدن	جهات	خارجية	.

خاتمة

يت�صح	مما	�صبق	اأن	اجلغرافيا	-	كعلم	تطبيقي-	لها	دور	مهم	يف	درا�صة	التنمية،	و	خ�صو�صا	التنمية	

ال�صاملة	التي	اأ�صحت	ذلك	النمط	من	اأمناط	التنمية	الذي	ت�صعى	اإليه	املجتمعات	الب�رصية	املعا�رصة	من	
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تطور الجغرافيا ودورها في التنمية المجالية

اجل	التخطيط	اجليد	للم�صاريع	التنموية	يف	اأفق	احلفاظ	على	املوارد	الطبيعية	والتاأهيل	الب�رصي،ومن	

هنا	اأ�صحى	التدري�ص	والبحث	الرتبوي	اجلغرايف	كاأحد	جماالت	اجلغرافية	التطبيقية	يف	جمال	تنمية	

املوارد	وتطويرها	والعمل	على	�صد	الهوة	املعرفية	واملنهجية	للم�صتغل	الرتبوي	اجلغرايف	من	خالل	

باملوؤ�ص�صات	 اجلغرافيا	 م�صالك	 �صمن	 التنمية	 يف	 ت�صاهم	 جمالية	 كرتبية	 اجلغرافية	 الرتبية	 »اإدماج	

املتخ�ص�صة	و	جعل	اجلغرافيا	مدجمة	لق�صايا	جمتمعية	دالة	باعتبار	اأن	حقل	اجلغرافيا	هو	:	منظومة	

تق�صم	 التي	 	Human-	Earth Ecosystem االإن�صاين	 الكوكب	 منظومة	 	/ واالأر�ص	 االإن�صان	

اإىل	منظومتني	فرعيتني	ال	ميكن	الف�صل	بينهما	من	اأجل	جغرافية	مدجمة	ووظيفية	تنموية	تدخلية	

والت�صحر	 البيئي	 التلوث	 ال�صيما	 العامل	 ال�صلبية	يف	 الظواهر	 ومقاومة	 املجتمع	 م�صاكل	 بع�ص	 حلل	

واالنحبا�ص	احلراري	واالأمطار	احلم�صية«	)فتوحي،	2013(.

لقد	كانت	اجلغرافيا	ت�صكل	يف	املا�صي	وال	تزال	و�صيلة	للحروب	من	خالل	و�صع	خرائط	املجال	

والتحكم	فيه،	اأ	�صبحت	اليوم	و�صيلة	�صلم	وت�صامن	ت�صهل	وت�صجع	التوا�صل	مع	االأخر	والتعرف	

على	جماله	وبالتايل	اإر�صاء	منظومة	ت�صامنية	معه	مبنية	على	التنمية	وتنمية	امل�صاريع،	و	ودورها	

كذلك	يف	اتخاذ	القرار	يف	التنمية	االقت�صادية	ويف	التهيئة	والتخطيط	املجايل	و	التفتح	على	العلوم	

املجاورة	ال	�صيما	علم	االجتماع	والتاريخ	واالقت�صاد	وتكثيف	ا�صتعمال	التقنيات	احلديثة	يف	اجلغرافيا	

مثل	نظم	املعلومات	اجلغرافية	واال�صت�صعار	عن	بعد	ور�صم	اخلرائط،اإنها	علم	املجال	الذي	يزودنا	

بتف�صري	منطقي	لتوزيع	الظواهر	يف	املجال،	التي	تت�صل	ات�صاال	وثيقا	مبو�صوع	التنمية،	و	حتقيق	

الو�صع	االأمثل	للحياة	الب�رصية	على	�صطح	االأر�ص	عن	طريق	حت�صني	م�صتوى	التفاعل	بني	االإن�صان	

وبيئته،	وتعمل	على	»ت�صوية«	االختالالت	املجالية	.	
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 التحوالت االجتماعية القيمية للشباب المغربي
محاولة للرصد والفهم

عبد اللطيف كداي

كثرية	هي	الكتابات	اليوم	التي	توؤ�رص	على	مرحلة	جديدة	من	التعاطي	العلمي	مع	ق�صايا	واهتمامات	

ال�صباب	يف	املجتمع	املغربي،	وعديدة	هي	القراءات	واملقاربات	التي	وظفها	عدد	من	الباحثني	يف	

الذي	 االجتماعي	 التغري	 ق�صايا	 على	 ا�صتغالها	 من	 بالرغم	 متباعدة	 تبدو	 معرفية	 وحقول	 ميادين	

يهم	بدرجات	متفاوتة	بع�ص	�رصائح	املجتمع	املغربي	من	جراء	تلك	التحوالت	التي	�صهدتها	البنى	

ر�صد	 يف	 جدي	 ب�صكل	 اليوم	 نفكر	 يجعلنا	 ما	 وهذا	 	... االأخرية	 العقود	 خالل	 ككل	 االجتماعية	

بع�ص	جوانب	هذا	التحول،	والتي	غريت	– ب�صكل	اأو	باآخر	-	من	موقع	ومن	م�صار	هذه	ال�رصيحة	

متاما	 ماألوفة	 غري	 تبدو	 التي	 وروؤاها	 قيمها	 على	 بالتايل	 وانعك�صت	 ال�صباب«،	 »فئة	 االجتماعية	

باملقارنة	مع	جيل	االآباء...

فما	هي	اأهم	هذه	التحوالت	ذات	الطابع	القيمي	لدى	فئات	ال�صباب	املغربي؟	وما	هي	بع�ص	املتغريات	

االجتماعية	املف�رصة	لها؟	ثم	ما	هي	االآثار	اأو	االنعكا�صات	املالحظة	من	خالل	ر�صد	وتتبع	و�صعية	

هذه	الفئة؟

في مدلول التحوالت االجتماعية:. 1

االجتماعية	 التحوالت	 مبفهوم	 ترتبط	 التي	 التعاريف	 من	 	 بالكثري	 ال�صو�صيولوجي	 الرتاث	 يحفل	

يف	 اأثرا	 حتدث	 والتي	 للمجتمع	 االجتماعية	 البنى	 يف	 والكبرية	 الوا�صعة	 التغريات	 تلك	 بو�صفها	

نظم	املجتمع	وتوؤثر	يف	العالقات	بني	االأفراد،	ويعرفه	البع�ص	بكونه	»كل	حتول	يقع	يف	التنظيم	

االجتماعي	�صواء	يف	بنائه	اأو	وظائفه	خالل	فرتة	زمنية...	وهو	كل	تغيري		يف	الرتكيبة	ال�صكانية	

يف	 اأو	 االجتماعية،	 العالقات	 اأمناط	 يف	 اأو	 االجتماعية،	 النظم	 اأو	 الطبقي،	 البناء	 اأو	 للمجتمع،	

القيم	واملعايري	التي	توؤثر	على	�صلوك	االأفراد	وحتدد	ب�صكل	اأو	باآخر	مكانتهم	واأدوارهم	يف	خمتلف	

املوؤ�ص�صات	االجتماعية	التي	ينتمون	اإليها«1.

املجتمعات	 	 على	 تطراأ	 التي	 االجتماعية	 التحوالت	 بدرا�صة	 اأ�صا�صا	 االجتماع	 علماء	 اهتمام	 ولعل	

جتلياتها	 وحتديد	 احلا�صلة	 التغريات	 هذه	 على	 علمي	 ب�صكل	 ال�صوء	 ت�صليط	 بغر�ص	 هو	 الب�رصية	

1   Guy ROCHER )1968( : Introduction à la sociologie générale le changement social, édition HMH, 
P.22
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واجتاهاتها	ووظيفتها	يف	تقدم	ومنو	هذه	املجتمعات،	وبالتايل	التنبوؤ	العلمي	مب�صارها	وفق	ما	ميكن	

اأن	ن�صميه	ب«قوانني	التغري	االجتماعي«.

ومغربيا	ميكن	القول،	بناء	على	ما	تراكم	من	درا�صات	واأبحاث	ي�صعب	ر�صدها	يف	هذا	املقام2،		اأن	

هذه	التحوالت	متداخلة	ومت�صابكة	جدا	اختلط	فيها	العامل	ال�صيا�صي	باالقت�صادي	باالجتماعي	بالثقايف	

بالدميغرايف،	واأن	هذه	التحوالت	يف	جمملها	ال	ت�صري	على	خطى	ثابتة	ووا�صحة	ميكن	التنبوؤ	علميا	

مب�صارها	واجتاهاتها	يف	�صوء	ما	تراكم	من	درا�صات	واأبحاث،	اإذ	ال	تزال	هناك	اأ�صياء	كثرية	ع�صية	

على	التناول	العلمي.	ومن	هنا	ت�صتدعي	احلاجة	اإىل	مراكز	البحث	لدرا�صة	التحوالت	والتغريات	

االجتماعية	باملغرب	على	غرار	ما	هو	معمول	به	يف	الدول	املتقدمة.

ومهما	يكن	من	اأمر،	فاإن	جل	املعطيات	املتوافرة	اإىل	اليوم	توؤكد	اأن	التغري	�صمل	مناحي	متعددة	من	

املجتمع	املغربي،	بع�صها	ميكن	قيا�صه	كميا،	والبع�ص	االآخر	ب�صكل	كيفي،	يف	حني	تبقى	بع�ص	هذه	

التحوالت	ع�صية	على	القيا�ص	والفهم	معا.	فاملغرب	ومنذ	عقود	من	الزمن	عرف	»عدة	حتوالت	

الكثيف	 والتمدين	 احل�رصي	 والتو�صع	 الدميغرايف	 االنتقال	 يف	 اأ�صا�صا	 تتمثل	 وعمرانية	 دميغرافية	

والثقايف...	 االقت�صادي	 امل�صتويني	 على	 االنفتاح	 جانب	 اإىل	 وهجراتهم	 ال�صكان	 حركية	 جراء	

التحديات	 بالعديد	من	 يعج	 واقع	 االجتماعية	يف	 املطالب	 �صقف	 ارتفاع	 التحوالت	 هذه	 وقد	رافق	

الكربى...«3

في مدلول القيم:. 2

يعترب	البحث	يف	القيم	من	الق�صايا	االإ�صكالية	حقا،	بالنظر	اإىل	�ص�صاعة	هذا	املفهوم	وتفرعاته	العديدة	

وتداخله	مع	مفاهيم	اأخرى	قريبه	منه،	ويظل	مفهوم	القيم	مفهوما	مركزيا	يف	حياة	كل	املجتمعات.	

2   نقدم هنا بعض نماذج فقط من األبحاث والدراسات التي تناولت بعض مظاهر هذه التحوالت:
-  Ali Amahan )1998(: Mutations sociales dans le Haut Atlas : Les Ghoujdama, Editions de la 

Maison des Sciences de l’Homme, Paris.
-  Haut Commissariat au Plan )2006(: Prospective Maroc 2030 - La société marocaine - per-

manences, changements et enjeux pour l’avenir.
- IRES)2010( : Nouveaux mouvements sociaux et protestations au Maroc
- André Adam )1968( : Casablanca, Paris, Éditions du CNRS.
-  Robert Montagne )1930(: Les berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, Librairie Félix 

Alain.
-  Rahma Bourqia)2010( : Valeurs et changement social au Maroc, in: http://www.iemed.org/

publicacions/quaderns/13/qm13_pdf/14.pdf
-  عبدالهادي الهروي )2004(: القبيلة، اإلقطاع والمخزن مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث، إفريقيا الشرق، البيضاء

-  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط )2002(: التحوالت االجتماعية والثقافة في البوادي المغربية، منشورات كلية اآلداب، مطبعة 
النجاح الجديدة

-  عبدالرحيم العطري )2012(: تحوالت المجتمع القروي أسئلة التنمية المؤجلة، دفاتر الحرف والسؤال، سال. 
3  البشير تامر(2012): التحوالت االجتماعية والمجتمع المدني في العالم العربي - حالة المغرب- ضمن أشغال اللقاء الثاني لجهة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا للمجلس العالمي للعمل االجتماعي في موضوع: التحوالت االجتماعية في العالم العربي وقائع وتساؤالت،المنظم 

بالرباط بتاريخ  18- 19 يونيو 2012 تنسيق ادريس الكراوي.
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والتغيري	 التنظيم	 لفهم	 اأ�صا�صية	 هي	 القيم	 دوركهامي(	 فيرب،	 )توكفيل،	 العلماء	 من	 لكثري	 وبالن�صبة	

بالن�صبة		للمجتمع	واالأفراد	على	حد	�صواء.	وقد	كانت	القيم	دائما	يف	�صلب	اهتمام	هوؤالء	ذلك	»اأن	

الرابط	االجتماعي	كاأ�صا�ص	لتما�صك	املجتمع،	ال	ميكن	ت�صوره	اإال	اإذا	كان	مبنيا	على	قيم	م�صرتكة.	

احلياة	 من	 خمتلفة	 اأوجه	 خالل	 من	 القيم	 ب�صوؤال	 تهتم	 واملعا�رصة	 احلديثة	 ال�صو�صيولوجيا	 فيما	

االجتماعية«.4

الزمان،	 يف	 التغيري	 ولتتبع	 املجتمعات،	 اأو	 االأفراد	 »لتمييز	 وا�صع	 نطاق	 على	 القيم	 وت�صتعمل	

ولتف�صري	الدوافع	االأ�صا�صية	الكامنة	وراء	املواقف	وال�صلوكات.	والقيم	هي	اأ�صل	القوانني	والقواعد	

واالتفاقات	واالأعراف	التي	حتكم	اجلماعات	والعالقات	بني	اأفرادها«5.

مرجعياتنا	 ت�صكل	 التي	 و	 لنا،	 بالن�صبة	 خا�صة	 اأهمية	 ذات	 نعتربها	 التي	 القناعات	 هي	 القيم	 والأن	

االأ�صا�صية	ومتكننا	من	اإجراء	اختياراتنا	احلا�صمة،	وتعمل	على		توجيه	اأفعالنا	و�صلوكنا	ب�صكل	كبري.	

»فهي	العنا�رص	االأكرث	ا�صتقرارا	يف	�صخ�صيتنا،	وبالتايل	هي	املحرك	الذي	يعطينا	الطاقة،	و	هي	

اأ�صا�ص	الثقة	بالنف�ص.	وهكذا	تعترب	القيم	يف	جزء	مهم	منها	اإرث	مكت�صب	من	تربيتنا،	ومن	الو�صط	

ال�صو�صيوثقايف،	من	الدين،	ومن	جميع	االأفراد	اأو	املجموعات	االجتماعية		التي	اأثرت	علينا«6.

اإال	اأنه	عند	درا�صتنا	للقيم	عند	ال�صباب	ال	يجب	اعتبارها	»	م�صكال«،	بقدر	ما	يجب		مقاربتها	كبعد	من	

االأبعاد	ال�رصورية	مل�رصوع	حياة	ال�صاب،	وبناء	لتمثل	العامل	من	طرف	فاعل	اجتماعي	له	قناعاته	

وت�صوراته	وممكناته	اأي�صا.	وعموما	فاإن	القيم	عند	ال�صباب	»تتميز	بنوع	من	اال�صتقرار،	فاالأفراد	

الذين	اكت�صبوا	تدريجيا	جمموعة	من	القيم	عرب	التن�صئة	االجتماعية،	ال	يغريونها	ب�صهولة...	لكن	

باأهمية	قيمة	معينة،فاأنهم	يحتفظون	بحريتهم	يف	الفعل	ارتباطا	باملبادئ	التي	 بالرغم	من	اقتناعهم	

يتداولونها	فيما	بينهم...	».7

بني	 م�صرتكة	 معينة	 مرجعية	 من	 مكانتها	 ت�صتمد	 فاإنها	 اأخالقي،	 اأو	 مثايل	 كنظام	 القيم	 كانت	 واإذا	

اأحداث	 على	 قيمة	 اأحكام	 معني	 جمتمع	 اأفراد	 ي�صدر	 خاللها	 من	 لالختزال،	 قابلة	 غري	 االأفراد	

اأو	 التحول	 مفهوم	 عك�ص	 على	 �صديد	 ببطء	 تتطور	 اأنها	 اإال	 االآخرين...	 وت�رصفات	 واجتاهات	

التغري	االجتماعي	الذي	يبدو	اأنه	يتطور	ب�رصعة	اأكرث		ال�صيما	يف	املجتمعات	ال�صائرة	يف	طريق	النمو		

كما	هو	احلال	بالن�صبة	للمجتمع	املغربي.

4 Op.cit, p.12
5  Shalom H. Schwartz)2006(. Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications, In 

Revue française de sociologie N°4 - Vol.47 / P.P 929 -968.
6 Ibid, 
7  Olivier Galland, Bernard Roudet )2001(. Les valeurs des jeunes: tendances en France depuis 20 

ans.L’Harmattan, P.13
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الشباب في عمق التحول. 3

خالل	 من	 الدرا�صات	 بع�ص	 عليها	 داأبت	 التي	 النمطية	 من	 بنوع	 ال�صباب	 ق�صايا	 يف	 البحث	 يت�صم	

اإ�صهام	ال�صباب	بدوره،	كفئة	 اإىل	 اآثار	التحوالت	االجتماعية	على	ال�صباب،		دومنا	النظر	 درا�صة	

اجتماعية	متميزة،	يف	م�صار	هذا	التغري	و�صكله	وم�صمونه	ال�صيما	يف	اجلوانب	ذات	البعد	القيمي،	

فنجدها	ركزت	ب�صكل	كبري	على	ت�صكيالت	اجتماعية	اأخرى	كالقبيلة	والطبقة...	اأو	على	عوامل	

خارجية	حمددة	كالعوملة	واالإعالم	وما	اإىل	ذلك...

كما	جند	يف	املقابل	اإ�صهابا	يف	احلديث	عن	ق�صايا	ال�صباب	ال�صيما	يف	فرتات	التاأزم	والتوتر	االجتماعي	

حيث	تكرث	الندوات	واال�صتطالعات	واخلطب	ال�صيا�صية	والتناول	االإعالمي...	مما	اأفقد	ال�صباب،	

االأحداث	 اأملته	 الذي	 الظريف	 االهتمام	 اأن	 كما	 اجتماعي.	 كفاعل	 دوره	 الراهن،	 الظرف	 يف	

بق�صايا	 االهتمام	 يف	 فا�صلة	 تاريخية	 حلظة	 توليد	 	 ي�صتوجب	 مما	 بانتهائها،	 ينتهي	 قد	 واالأزمات	

ال�صباب	كعادة	بحثية	اأكادميية	م�صتدمية	تف�صي	اإىل	خلق	الرتاكم	ال�رصوري	حول	امل�صاألة	ال�صبابية	

برمتها	بعيدا	عن	القوالب	الفكرية	اجلاهزة	والتمثالت	التي	نحملها	اأو	نتوهمها	عن	جيل	ال�صباب.

لقد	اأ�صبح	لل�صباب	ح�صور	متنام	على	ال�صاحة	االجتماعية	والثقافية	وال�صيا�صية	واالقت�صادية،	وهو	

املجتمعات	 اأن	 كما	 اآخر.	 ويتعاقبان	طورا	 يتالزمان	طورا	 وثقايف8	 �صيا�صي	 بعدين	 ذو	 	 ح�صور	

امل�صنعة	التي	بلغت	قدرا	عاليا	من	التعقيد	�صمحت	اأكرث	من	غريها	بظهور	ثقافات	فرعية	�صبابية،	

وبربوز	حركات	�صبابية	ثقافية	تلقائية	اأو	منظمة	تفاعلت	مع	االأحداث	الكربى	التاريخية	و�صاهمت	

فيها9.	وهذا	ما	بواأ	ال�صباب	مكانة	اجتماعية	الفتة	اأبرزت	دوره	يف	�صناعة	املجتمع	اجلديد	ور�صم	

اجتاهات	التحول.		

من	 جديدة	 اأ�صكال	 يف	 فاعال	 الزمن	 من	 فرتة	 منذ	 اأ�صبح	 الذي	 ال�صباب،	 و�صعية	 التحول	يف	 هذا	

وارتباطه	 ال�صباب	 وعي	 يعك�ص	 متمايزة	 ثقافية	 تعبريات	 معه	 حامال	 والقيم،	 والتفكري	 ال�صلوك	

بق�صايا	املجتمع	االأ�صا�صية	ودوره	يف	التغيري،	ذلك	اأن	املجتمعات	»عندما	تعي	بوجودها	االإ�صكايل	

فاإنها	تعيد	النظر	يف	 اإنتاج	نف�صها،	 اإعادة	 اأي	 اإىل	اال�صتمرارية	 وبال�صعوبات	التي	تعرت�ص	�صعيها	

ن�صق	التن�صئة	وتطرح	االأ�صئلة	على	�صبابها	وعما	هي	فاعلة	به،	وتتقبل	يف	نف�ص	الوقت	االأ�صئلة	التي	

تطرحها	االأجيال	ال�صاعدة		التي	ترف�ص	ما	يقدم	لها	وت�صتعد	الأخذ	مكانها	يف	الوقت	املنا�صب...	اإن	

جمرد	النقد	الب�صيط	بني	املراحل	العمرية	يتحول	اإىل	نقد	مو�صع	للمجتمع،	واإن	التفكري	يف	ال�صباب	

يعني	التفكري	يف	كل	�صيء:	املدر�صة،	العمل،	ال�صيا�صة...	اإن	ال�صباب	بالقدر	الذي	يخيف	فهو	يبهر	

اأي�صا...«10	.

8  يمكن أن نستدل هنا على مجموعة من الشباب البرلمانيين في نظام ما يعرف بالكوطا الشبابية، والعديد من األوجه الثقافية الشابة في 
شتى المجاالت.

9  المنجي الزيدي )2005(: الدخول إلى الحياة، منشورات تبر الزمان، تونس.  ص.73.
10  Georges Balandier )1974( : Anthropo-logiques , Paris, PUF. P.85.
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		يف	مقابل	هذا	احل�صور	جند	غيابا	اأي�صا	لفئات	اأخرى	من	ال�صباب	التي	تعي�ص	على	الهام�ص	وت�صهم	

يرتبط،	يف	 لذاته،	 ال�صباب	 اأن	حتقيق	 ذلك	 لالأوىل،	 مناق�صة	متاما	 اجتماعية	 بدورها	يف	حركية	

جزء	منه،	بالو�صعية	ال�صو�صيواقت�صادية	التي	يعي�صها	وهو	االأمر	الذي	اأ�صارت	اإليه	درا�صة	املندوبية	

ال�صامية	للتخطيط	على	م�صتوى	املغرب	حول	الظروف	ال�صو�صيواقت�صادية	للمراهق،	وهي	و�صعية	

مت	ر�صدها	على	ثالثة	م�صتويات	هي	:	ال�صمات	املميزة	للتمدر�ص،	واخل�صائ�ص	ال�صو�صيواقت�صادية	

كع�صو	 االجتماعية	 احلياة	 يف	 ال�صباب	 من	 الفئة	 هذه	 م�صاركة	 مدى	 الحق	 نحو	 وعلى	 الأ�رصته،	

ن�صيط11.

مظاهر التحول لدى ال�سباب من القوة اإىل اله�سا�سة. 1-4

جتمع	العديد	من	امل�صاهمات	الفكرية	يف	ميادين	العلوم	االإن�صانية	على	كون	ال�صباب	قوة	تنمية	وتغيري	

ال�صيا�صية	 النواحي	 املجتمعات	من	 بتطور	 املهتمني	 اأن	كل	 املجتمعات	ورفاهها.	كما	 مل�صتقبل	 وبناء	

واالقت�صادية	واالجتماعية...،	يجزمون	على	اأن	ال�صباب	هو	�صمام	االأمان	حلفظ	هوية	املجتمعات	

والدفاع	عن	جوهرها	و�صمان	ا�صتقرارها	وا�صتمراريتها.	لكن	املتتبع	الأو�صاع	دول	العامل	الثالث،	

ومن	�صمنها	املغرب	طبعا،	يالحظ	اأن	الطابع	ال�صاب	للمجتمع	يف	العقود	االأخرية	بات	ي�صكل	عبئا	

على	الدولة	واملجتمع	عو�ص	اأن	ي�صكل	قوة	بناء،	وعائقا	اأمام	التقدم	يف	النمو،	عو�ص	اأن	يكون	

وتطرف	 وبطالة	 انحراف	 من	 ال�صلبية	 الظواهر	 النتعا�ص	 وجماال	 امل�صتقل،	 نحو	 جذب	 عن�رص	

وجهل...	بدل	اأن	يكون	طاقة	خالقة	للتقدم	واالإبداع...	فما	هي	مظاهر	وجتليات	هذا	التحول؟	

وما	ال�رص	يف	هذه	املفارقة؟

ه�سا�سة وهدر مدر�سي مبكر:

ي�صكل	الو�صع	الرتبوي	والتعليمي	لالأطفال	وال�صباب	التحدي	الرئي�صي	ملغرب	اليوم،	�صواء	بالنظر	

اإىل	حجم	امليزانيات	املر�صودة	واملجهودات	املبذولة	والتي	ال	تعك�ص	بحال	النتائج	املخيبة	لالآمال	

جد	 مواقع	 يحتل	 املغرب	 2011	اإىل	كون	 ل�صنة	 اليون�صكو	 تقرير	 اأ�صار	 فقد	 اأكرث	من	�صعيد.	 على	
متقدمة	من	حيث	ن�صبة	االإنفاق	العام	على	التعليم	بالن�صبة	اإىل	ميزانية	الدولة،	فهو	يعترب	ثاين	دولة	

%25،7	من	امليزانية	العامة	وذلك	بعد	االإمارات	 عربية	من	حيث	حجم	االإنفاق	على	التعليم	ب	

العربية	املتحدة	ب27،2% 12.

وعرب	التقرير	االأخري	ال�صادر	عن	اليوني�صيف	عن	االن�صغال	العميق	لهذه	املنظمة	الدولية	مب�صكل	

الت�رصب	املدر�صي	الذي	مي�ص	قرابة	340	األف	تلميذ	مغربي	الذين	يغادرون	�صنويا	مقاعد	الدرا�صة.	

بزيادة	 ت�صمح	 ر�صمية	 متنوعة	غري	 تربوية	 ن�صاطات	 تطبيق	 ب�رصورة	 تو�صي	 اأن	 اإىل	 دفعها	 مما	

11  Haut Commisariat au Plan. )1999(. Conditions socio-économiques des adolescents. 

12  UNESCO )2010(. Education au Maroc : Analyse du secteur. UNESCO, Bureau multipays pour le 
Maghreb.
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ت�صمنها	 تقنية	 تربوية	 اأنظمة	 اأو	 املدر�صي	 بالنظام	 االلتحاق	 االأطفال	واملراهقني	يف	 فر�ص	هوؤالء	

التالميذ	وال�صباب،	 اإق�صاء	 امل�صجل	يف	 ا�صتمرار	االرتفاع	 بها13.	خا�صة	يف	ظل	 كفاءات	معرتف	

يف	 والطلبة	 التالميذ	 من	 ماليني	 	7 يقارب	 ما	 اأن	 اإذ	 واالجتماعي،	 املدر�صي	 االندماج	 و�صعف	

%8	يف	طور	م�صتويات	 	تبقى	جد	مرتفعة	 الهدر	 ن�صبة	 اأن	 الثقافية...	كما	 الكفايات	 لتنمية	 حاجة	

التعليم	االأوىل،	وترتفع	يف	االإعدادي	اإىل	%31.	اأما	فيما	يتعلق	مبعدالت	ا�صتكمال	الدرا�صة	فتوؤكد	

معطيات	املجل�ص	االأعلى	للتعليم	اأن	فقط	%83	من	يح�صلون	على	�صهادة	نهاية	املرحلة	االبتدائية،	

و%57	من	ي�صتكملون	املرحلة	االإعدادية،	و%15	من	يح�صلون	على	�صهادة	الباكالوريا،	و3% 

على	�صهادة	االإجازة،	دون	احلديث	عن	حوايل	850	األف	طفل	خارج	املدر�صة	ال	ت�صملهم	برامج	

الرتبية	غري	النظامية14.

هذا	يف	الوقت	الذي	ارتفعت	فيه	م�صاريف	التمدر�ص	خالل	اخلم�ص	�صنوات	االأخرية	والتي	اأثقلت	

للتخطيط،	هذا	االرتفاع	 ال�صامية	 املندوبية	 بينت	ذلك	منذ	مدة	درا�صة	 املغربية،	كما	 االأ�رص	 كاهل	

الذي	يقدر	�صنويا	ب	%1،8،	ويعود	ذلك	اإىل	زيادة	�صنوية	قدرها	%0،4	بالن�صبة	الأثمان	اللوازم	

املدر�صية	و%3،2	يف	نفقات	الدرا�صة،	و%1،4	يف	م�صاريف	ال�صكن	الداخلي	اخلا�ص	بالتعليم15.	

انخراطا	 اأقل	 االآباء	 اأن	جتعل	 �صاأنها	 املتمدر�ص	من	 ال�صاب	 ال�صو�صيواقت�صادية	الأ�رصة	 اله�صا�صة	 اإن	

يف	م�صوؤولياتهم	الرتبوية	جتاه	اأبنائهم،	ذلك	اأن	اأرباب	االأ�رص	الذين	يعانون	�صعوبات	مالية	كتدين	

م�صتوى	الدخل	على	�صبيل	املثال،	تهتز	مكانتهم	ودورهم	كاآباء،	وتت�صكل	لدى	اأبنائهم	�صورة	�صلبية	

حيث	يت�صورونهم	عاجزين	عن	حتقيق	انتظاراتهم16.

اإعادة	االإنتاج،	بحيث	جند	اأن	احتماالت	عدم	 اإ�صكالية	 ولعل	مثل	هذه	الدرا�صات	تقربنا	اأكرث	من	

متدر�ص	اأو	ت�رصب	االأطفال	وال�صباب	الذين	ينحدرون	من	اآباء	ال	م�صتوى	لهم		ومن	ذوي	الدخل	

املحدود،	ت�صل	اإىل	%57،7،	بينما	%30،9	منهم	هي	التي	ت�صل	اإىل	م�صتوى	التعليم	االأ�صا�صي،	

فاإن	حظوظ	 باملقابل	 العايل.	 التعليم	 اإىل	 للو�صول	 	4،7% اإىل	 الن�صبة	 للثانوي،	وتنزل	 و6،6%	

اآباء	م�صتواهم	التعليمي	عايل	ت�صل	اإىل	%79،7	للح�صول	على	نف�ص	 االأبناء	الذين	ينحدرون	من	

امل�صتوى	الدرا�صي	الآبائهم17.

13  UNICEF )2014(. lutte contre le décrochage scolaire et le redoublement- Rapport de restitution 2014.
14  معطيات المجلس األعلى للتعليم مذكورة ضمن تقرير إدماج الشباب عن طريق الثقافة، المجلس االقتصادي واالجتماعي )2012(.. 

ص.36
15  Haut Commissariat au Plan : Note d’information relative au niveau et à l’évolution des dépen-

ses de scolarisation des ménages marocains, octobre 2010.
16  Myriam Kettani et Séverine Euillet. )2012(. Expérience paternelle en situation de précarité socio-éco-

nomique : repérage et considération des spécificités. Enfances Familles Générations ) revus interna-
tionale( )16(.

17  Haut Commissariat au Plan, Op.cit.
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ال�سباب اجلامعي والفر�ص املهدورة: ه�سا�سة التكوين وال�سغل

اإن	تناول	و�صعية	ال�صباب	اجلامعي	ال	ينف�صل	عن	طبيعة	الرهانات	التي	خلقت	من	اأجلها	اجلامعة	

اأهم	واأخطر	املوؤ�ص�صات	 اأ�صبحت،	يف	املجتمع	احلديث	واملعا�رص،	من	 “فاجلامعة	قد	 يف	املغرب،	

يتمثل	 تربوية	وعلمية	و�صيا�صية	واقت�صادية	متعددة...	 بها	من	مهام	 اأنيط	 ملا	 االجتماعية،	نظرا	

بع�صها	يف	تكوين	وتاأهيل	العن�رص	الب�رصي	)ال�صباب(	علميا	ومهنيا	وفكريا	و�صيا�صيا،	رافدة	بذلك	

موؤهلة	 ب�رصية	 قوى	 من	 حتتاجه	 مبا	 املجتمع	 يف	 املتعددة	 واملجاالت	 االإنتاجية	 القطاعات	 خمتلف	

لالإ�صهام	يف	م�صاريع	التنمية	االجتماعية	ال�صاملة”.18 

اإن	م�صكلة	اجلامعة	يف	وقتنا	الراهن	تتجلى	يف	اأن	كل	املوؤ�رصات	والدالئل	جتمع	على	حقيقة	واحدة	

التكوين	 م�صامني	 بني	 الالتطابق	 ومظاهر	 املتبعة	 الت�صغيل	 وخطط	 املعتمد	 التكوين	 نظام	 اأن	 هي	

وفر�ص	الت�صغيل	عوامل	من	�صاأنها	اأن	حتكم	على	اخلريجني	يف	املغرب	بالبطالة،	وتطرح	م�صاكل	

اأ�صبح	اجلميع	يعرتف	بها	 اإىل	اندماجهم	ال�صو�صيو	مهني،	»	فاإن	هذه	الو�صعية	التي	 �صتى	بالن�صبة	

ويقرتح	لها	احللول	تلو	احللول	هي	كثرية	االآثار	ومتنوعة	االنعكا�صات	فهي	ال	تقت�رص	من	حيث	

والتهمي�ص	 وال�صياع	 باالكتئاب	 االإح�صا�ص	 مظاهر	 من	 متثله	 ما	 على	 ال�صلبية	 وانعكا�صاتها	 اآثارها	

لت�صمل	خمتلف	عنا�رص	 العاطل،	بل	تتعدى	ذلك	 بالن�صبة	للخريج	 امل�صتقبل	 والدونية	واخلوف	من	

ومكونات	املجتمع..«19.

الدولة	 اأطر	 بتكوين	 تتعلق	 اأ�صا�صية	 �صبق	يف	م�صاألة	 فيما	 ينح�رص	 للجامعة	كان	 التقليدي	 التوجه	 اإن	

)االأ�صاتذة،	املوظفون...(،	فمنذ	تاأ�صي�ص	اأول	جامعة	مغربية	غداة	اال�صتقالل،	كان	�صوق	ال�صغل	

يتميز	بخا�صيتني	اأ�صا�صيتني:	وجود	بطالة	مرتفعة	بني	القوى	الن�صيطة	غري	املخت�صة	وحاجة	كبرية	

للقوى	الن�صيطة	املخت�صة	بكل	اأ�صنافها	وم�صتوياتها	وذلك	ل�صد	حاجيات	خمتلف	فروع	الن�صاط	داخل	

املجتمع	املغربي.

غري	اأن	التوجهات	الر�صمية	اجلديدة	املحددة	لل�صيا�صة	التعليمية	يف	فرتة	الثمانينات	مل	تت�صمن	ب�صفة	

مطلقة	مهمة	تكوين	االأطر،	واكتفت	باإ�صارة	عامة	اإىل	»	تكوين	االإن�صان«	وم�صاهمة	التعليم	العايل	

يف	»ترقية	املجتمع	ثقافيا	ويف	تقدمه	امل�صتمر	نحو	اندماج	اأح�صن	وم�صوؤولية	اأكرث	لالإن�صان.	يف	حني	

ركزت	ب�صكل	جوهري	على	»اإعداد	املعلومات	وتلقينها«	و«اال�صتمرار	يف	االإ�صالحات	الرتبوية	

واالإدارية	من	اأجل	تدعيم	اإنعا�ص	ومالءمة	التعليم	العايل	للحاجات	احلقيقية	للبالد«20.			

18  مصطفى محسن، الجامعة المغربية وإشكالية التنمية، مقال منشور بمجلة فكر ونقد عدد 65، يناير 2005 ص.61-70.
الجامعة،  دراسة منشورة بمجلة مركز  البطالة لدى خريجي  الشغل ومواجهة  البحث عن  الزاهر )2001(،  19  الغالي أحرشاو، أحمد 

األبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز فاس. 

20  أنظر التقرير الذي قدمته وزارة التربية الوطنية إلى الدورة الثانية واألربعين للمؤتمر الدولي للتربية بجنيف تحت عنوان: حركة التعليم 
في المغرب خالل الفترة من 1990-1988. ص. 153-154.   
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ومن	خالل	هذه	ال�صياغة	ال	تت�صح	وجود	اأية	عالقة	بني	التكوين	اجلامعي	و�صوق	ال�صغل	علما	باأن	

ظاهرة	بطالة	خريجي	اجلامعات	كانت	قد	ارتفعت	يف	اأواخر	الثمانينات،	و�صملت	جميع	امليادين	

التعليم	ب�صفة	عامة	ونظرة	امل�صتفيدين	منه	ب�صفة	 وامل�صتويات	الدرا�صية	اجلامعية	واأثرت	يف	نظام	

خا�صة.	وهذا	ما	�صجله	اأي�صا	املجل�ص	الوطني	لل�صباب	وامل�صتقبل	بناء	على	نتائج	بحث	ميداين	قام	به	

يف	بداية	الت�صعينات.21 

يف	 لل�صهادات	 احلاملني	 ال�صباب	 اأعداد	 ازدياد	 با�صتثناء	 كثريا	 يتغري	 مل	 احلايل	 والو�صع	 	

الت�صعينات،	كما	 %150	مقارنة	مع	فرتة	 تقارب	 بن�صبة	 العلمية	واالأكادميية	 التخ�ص�صات	 خمتلف	

ازداد	الطلب	على	ال�صهادات	مقارنة	مع	ال�صابق،	وهذا	ما	عززته	اأي�صا	نتائج	اال�صتطالع	االأخري	

حول	ال�صباب	ل�صنة	2011 22.

اجلدول 1: الأ�سلوب الأف�سل للح�سول على ال�سغل ح�سب ال�ستطالع 2011

الن�صبة% االأولويات

65احل�صول	على	دبلوم
50احل�صول	على	عالقات
22احل�صول	على	جتربة

21خلق	اأن�صطة	حرة
14تعلم	مهنة	منذ	ال�صغر
12الذهاب	اإىل	اخلارج

11تعلم	التجارة	)البيع	وال�رصاء(
Source : Les jeunes de 2011, la grande enquête l’Economiste- Sunergia

من	خالل	املعطيات	الواردة	يف	اجلدول	اأعاله	يتبني	اأن	احل�صول	على	دبلوم	ما	يزال	يعترب	اليوم	

اأولوية	بالن�صبة	اإىل	ال�صباب	)ن�صبة	%65(،	بيد	اأن	املفارقة	االأ�صا�صية	تتجلى	يف	كون	غالبية	ال�صباب	

يفقدون	بالتدريج	ثقتهم	يف	ال�صهادات	والدبلومات	اجلامعية	كو�صيلة	للح�صول	على	ال�صغل،	اإذ	كلما	

تقدم	بهم	ال�صن	كلما	تراجعت	ثقتهم	يف	هذه	ال�صهادات،	وهكذا	جندها	قد	انتقلت	من	%40	بالن�صبة	للفئة	

العمرية	17-16	�صنة	اإىل	%24	بالن�صبة	للفئة	العمرية	29-25	�صنة،	يف	مقابل	ذلك	يرتفع	يقينهم	اأن	
احل�صول	على	العمل	ال	يتاأتى	اإال	عن	طريق	العالقات	)مبا	فيها	املح�صوبية	والزبونية	طبعا(	بن�صبة	

ت�صل	اإىل	%50	وهذا	حتول	قيمي	جديد	ودال	يعك�ص	حجم	معاناة	ال�صباب	يف	االندماج	املهني.		

الدبلوم	يعود	يف	 اأو	 ال�صهادة	 باأهمية	 الفئة	يف	االعرتاف	 اليوم	لدى	هذه	 وعموما	فالتغري	احلا�صل	

ال�صاكنة	 ارتفاع	 تواكب	 التي	مل	 	« الت�صغيل	 املنتهجة	يف	جمال	 العمومية	 ال�صيا�صات	 اإىل	 منه	 جانب	

21  Le chômage des diplômés, janvier- février 1991, CNJA, Rabat.  
22  Les jeunes de 2011, la grande enquête l’Economiste- Sunergia, Juin 2011. 
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الن�صيطة	الباحثة	عن	ال�صغل،	وذلك	جراء	التزايد	الكبري	يف	الفئة	العمرية	ما	بني	15	و44	�صنة	والتي	
اأ�صبحت	متثل	%70،6	من	ال�صاكنة	الن�صيطة	�صنة	2012.	ومن	يقارن	هذه	االأرقام	باحلجم	ال�صنوي	

الإحداث	منا�صب	ال�صغل	ال	ميلك	اإال	اأن	ي�صلم	باأن	االقت�صاد	الوطني	�صيبقى	ملدة	طويلة	اأمام	ا�صتحالة	

مو�صوعية	للتحقيق	املتوازي	للنمو	والت�صغيل	الكامل	لكل	الباحثني	عن	عمل...«23

الطالب	 التحاق	 موؤ�رص	 يف	 متدنية	 ملواقع	 املغرب	 احتالل	 نظرنا،	 يف	 اأي�صا،	 يف�رص	 قد	 ما	 وهذا	

بالتعليم	العايل،	اإذ	ك�صف	تقرير	اليون�صكو	ل�صنة	2010	اأن	املغرب	يحتل	الرتبة	ما	قبل	االأخرية	ب	

%12،3،	يف	حني	�صجل	التقرير	تقدم	كل	من	لبنان	ب	%52،5،	وفل�صطني	%47،2	واالأردن	
ب	% 40،7 24.

ويتخرج	من	اجلامعات	املغربية	30	األف	طالب	يف	ال�صنة	من	اأ�صل	80	اإىل	100	األف	طالب	جديد	

يدخلونها	يف	مطلع	كل	مو�صم	درا�صي.	ويبلغ	العدد	االإجمايل	للطلبة	يف	املرحلة	اجلامعية	بالبالد	300 

اأ�صا�صا	يف	كليات	القانون	واالقت�صاد،	ثم	االآداب	والعلوم،	 األف25.	وهو	العدد	الذي	كان	يرتكز	

قبل	اأن	يحدث	حتول	ملحوظ	يف	ال�صنوات	االأخرية	نحو	تف�صيل	علوم	الهند�صة	والتجارة	والتدبري.	

وتعاين	اجلامعات	يف	العديد	من	جهات	اململكة	من	االكتظاظ	ب�صبب	ن�صب	الر�صوب	املرتفعة	التي	

كانت	�صائدة	يف	جمموعة	من	امل�صالك	وال�صعب.	وهو	ما	يجد	ترجمته	يف	كون	اجلامعات	ت�صتقبل	

طالب	يف	 األف	 	30 اإال	 التخرج	 �صهادات	 على	 يح�صل	 وال	 طالب،	 األف	 	100 اإىل	 	80 من	 �صنويا	
املتو�صط،	ب�صبب	الف�صل	الدرا�صي	والهدر26.

�سباب بقيم ثقافية جديدة:

املظهر	الثالث	لهذا	التحول	القيمي	لدى	ال�صباب	يتجلى	اأ�صا�صا	يف	اجلانب	الثقايف	الذي	ال	ميكن	ف�صله	

بالتاأكيد	عما	يعرفه	العامل	اليوم	من	تغريات	�صملت	خمتلف	جوانب	احلياة	االجتماعية،	فتاأثريات	

العوملة	مل	ت�صمل	اجلوانب	املادية	فح�صب،	بل	�صالحها	احلقيقي	موجه	نحو	»عقلية«	االإن�صان	ومنط	

تفكريه	وقيمه	وثقافته	بف�صل	حيازتها	على	منظومة	معرفية	�صاملة،	جاهزة	ومنظمة،	عالوة	على	

الو�صائل	الكفيلة	بن�رص	ذلك.

ومن	هذا	املنطلق	يبدو	اأن	ال�صباب	املغربي	يف	العقود	االأخرية		قد	عا�ص	غزوا	ثقافيا	متوا�صال	منذ	

وما	�صاحبها	من	 التكنولوجية	 الثورة	 اإىل	 املغربية	 االأ�رصة	 لف�صاء	 الب�رصي	 ال�صمعي	 »االجتياح«	

و�صائل	ات�صال	وتوا�صل	ذكية	مل	يعرفها	العامل	من	قبل،	والتي	اأ�صحت	بفعل	هذه	العوملة	يف	متناول	

كل	ال�رصائح	االجتماعية	ال�صيما	ال�صابة	منها.

إدريس الكراوي )2014(. إشكاليات التشغيل مقاربات وتوجهات. منشورات جمعية الدراسات واألبحاث للتنمية.  23
 UNESCO )2010(. Op.cit  24

بلغ عدد الطلبة برسم السنة الماضية 378093.  25
26  إدريس قصوري )2007(, اإلصالح الجامعي بين التقييم والتقويم ، دراسة منشورة بمجلة مسالك في الفكر والسياسة 

واالقتصاد، عدد 6 .
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�صطوة	 املغربي	 لل�صباب	 اجلدية	 الثقافية	 القيم	 تناولت	 التي	 الدرا�صات	 من	 العديد	 وتوؤكد	 	

حول	 بحثه	 من	خالل	 	1963 �صنة	 	André Adam املقروء،	ف	 وتراجع	 احلديثة	 التكنولوجية	

ب�صكل	 يقروؤون	 كانوا	 التالميذ	 %93	من	 اإىل	كون	 تو�صل	 الثانويات	 �صباب	 عند	 القراءة	 و�صعية	

حني	 يف	 ال�صهر،	 يف	 كتابني	 “يلتهمون”  منهم	 	23% ون�صبة	 الدرا�صية،	 املقررات	 خارج	 منتظم	

اأو�صحت	درا�صة	)اليزمي(	�صنة	1998اأن	ن�صبة		%60،4	من	ال�صباب	ي�صعون	القراءة	يف	املرتبة	
االأوىل،	والتلفزيون	يف	املرتبة	الثانية	بن�صبة	%50،7،	لكن	يف	درا�صة	اأخرى	ل�صنة	2011 27	احتلت	

القراءة	املرتبة	اخلام�صة	يف	اهتمامات	ال�صباب	املتمدر�ص	بعد	االنرتنيت	والتلفزيون	واالأ�صدقاء.	يف	

الوقت	الذي	اأكدت	فيه	معطيات	لدرا�صة	حديثة	اأن	فقط	ن�صبة%7	من	عينة	ت�صم	1365	�صاب	من	13 

مدينة	مغربية	مل	تقراأ	اإال	كتابا	واحدا	خالل	5	�صنوات	االأخرية.

تعك�ص	هذه	املعطيات	واقع	عزوف	ال�صباب	عن	القراءة	يف	ال�صنوات	االأخرية	وحتولهم	اإىل	و�صائط	

جديدة،	حيث	نلم�ص	»تغريا	يف	منط	التعامل	مع	الن�صو�ص	املكتوبة،	واأ�صبحت	�صا�صة	احلا�صوب	

بالتدريج	 يتخلون،	 والعايل	 الثانوي	 التعليم	 طلبة	 وبداأ	 املكتوبة،	 الن�صو�ص	 لقراءة	 ب�رصيا	 اإطار	

عن	قراءة	املطبوعات	واالأدب	الكال�صيكي	ل�صالح	منط	جديد	من	القراءة	»حتت	الطلب«،	مع	ميل	

بف�صل	 تتم	 ال�صباب	 ينجزها	 التي	 االأبحاث	 اأن	جل	 ف�صال	عن	 الرقمية،	 واملواقع	 لل�صحافة	 وا�صح	

اأكرث	من	 اأن	 اإذ	 االجتماعي،	 التوا�صل	 مواقع	 اإىل	 انتمائهم	 تزايد	 ناهيك	عن	 االنرتنيت...«28.	

%70	من	ال�صباب	ما	بني	18	و34	�صنة	هم	»زبناء«	دائموان	للفاي�صبوك.

وفيما	يتعلق	بالثقافة	الدينية	لدى	ال�صباب	املغربي	توؤكد	املعطيات	اأن	هناك	منوا	متزايدا	يف	اهتمام	

هذه	الفئة	بامل�صاألة	الدينية،	واأن	هناك	حتول	نوعي	يف	طبيعة	تعاطي	ال�صباب	مع	الدين.	فبعدما	كان	

فقط	حوايل	%8	من	ال�صباب	ي�صلون	بانتظام،	و%26	منا�صباتيا	�صنة	1980	)الطوزي،	1980(،	

جاءت	درا�صة	رحمة	بورقية	�صنة	1992	لتبني	اأن	%54	من	ال�صباب	ي�صلون،	و50 % منهم	يوؤدون	

%65	من	 اأن	 	 	2007 �صنة	 درا�صة	ر�صيق	 فيه	معطيات	 اأكدت	 الذي	 الوقت	 بانتظام،	يف	 ال�صالة	

ال�صباب	يوؤدون	ال�صالة	بانتظام،	و51 % منهم	يحر�صون	على	اأداء	�صالة	اجلمعة29.		

اأما	بخ�صو�ص	املوقف	من	احلجاب	فقد	عرف	هو	االآخر	نف�ص	التطور	لدى	ال�صباب،	ففي	درا�صة	

حممد	�صقرون	�صنة	1989	اعتربت	ن�صبة	%36	من	امل�صتجوبني	اأن	احلجاب	واجب30،	ويف	درا�صة	
الحقة	�صنة	1996	تو�صل	الباحثون	اإىل	اأن	%58	من	ال�صباب	لهم	مواقف	موؤيدة	للحجاب31،	بيد	اأنه	

27  Les jeunes de 2011, Op.cit
المجلس االقتصادي واالجتماعي )2012(. إدماج الشباب عن طريق الثقافة. ص.21  28

بالمغرب،  الدينية  والممارسات  القيم  اليومية بحث حول  الحياة  في  )2013(. اإلسالم  الطوزي، حسن رشيق  العيادي، محمد  29  محمد 
منشورات Chemins des Croisée la Editions Lesالبيضاء. 

30  Mohamed Chekroun Jeux et enjeux cultuels au Maroc
31  Rahma Bourqia et autres, Les jeunes et les valeurs religieuses 
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يف	�صنة	2007	�صت�صل	هذه	الن�صبة	اإىل	76،8% 32.	

اإن	حتليل	معطيات	الثقافة	الدينية	لل�صباب	املغربي	اليوم	تبني	اأن	ممار�صة	ال�صعائر	الدينية	من	قبل	

هذه	الفئة	ال	يختلف	كثريا	عن	الفئات	املتقدمة	يف	ال�صن،	يف	املقابل	اأنها	اأكرث	ممار�صة	لهذه	ال�صعائر	

من	�صباب	االأم�ص.	اإنها	مرحلة	جديدة	يف	التعاطي	مع	القيم	الدينية	من	قبل	ال�صباب	تعك�ص	حتوال	

الناحية	 من	 مواكبته	 وال�صو�صيولوجيني	 ال�صو�صيولوجيا	 على	 كان	حريا	 واليوم،	 االأم�ص	 بني	 جليا	

العلمية	ملا	ي�صكله	من	بوؤر	�صديدة	التوتر	اإزاء	ما	يعتمل	من	نقا�صات	وجداالت	على	ال�صاحة	ال�صيا�صية	

واالجتماعية	حول	واقع	املمار�صة	الدينية	لدى	ال�صباب.

اإن	حتديد	م�صار	هذه	التوجهات	ت�صاعد	حتما	على	فهم	ديناميكية	التحول	احلا�صلة	على	�صعيد	القيم	

والتفكري	وال�صلوك،	كما	اأن	االأمر	يتطلب	مزيدا	من	الدرا�صات	واالأبحاث	للتعمق	يف	فهم	دالالت	

هذا	التحول،	وال�صتجالء	بع�ص	مظاهر	الغمو�ص	التي	تكتنف	عالقة	ال�صباب	عموما	بالدين،	واإىل	

اأي	حد	تنعك�ص	هذه	القيم	الدينية	على	املمار�صات	ال�صلوكية	لل�صباب،	وهل	هناك	نوع	من	االزدواجية	

�صو�صيواقت�صادية	 قيا�صية	ويف	ظروف	 ب�رصعة	 يتحول	 ال�صباب	يف	جمتمع	 ل�صلوكات	 كن�صق	موجه	

و�صو�صيوثقافية	معقدة؟

مظاهر التحول من اله�سا�سة اإىل الهام�ص  .2-3  

املعا�رصة	 ال�صو�صيولوجيا	 املحور	بني	مفهومني	حديثني	يف	 التمييز	يف	هذا	 بداية	البد	من	 	

اله�صا�صة	 فاإذا	كانت	 	،Marginalité 	والهام�صية	 	Précarité –Vulnérabilité اله�صا�صة	 وهما	
اأو	 الفقر،	 ُت�صتعمل	لتحديد	فئات	اجتماعية	خا�صة	تعاين،	بح�صب	احلاالت،	من	درجة	معينة	من	

 Maryse	الباحثة	فاإن	�صو�صيواقت�صادي.	ا�صتقرار	عدم	تعي�ص	اأو	فقرية،	فئات	اإىل	التحول	احتمال

املتعددة	يف	كتابها	�صو�صيولوجية	اله�صا�صة33،	اإذ	ت�صري		 اأبعادها	وجوانبها	 Bresson	حاولت	تناول	
اإىل	كونها	مقولة	عامة	ت�صمل	خمتلف	الو�صعيات	االجتماعية	التي	تنطوي	على	»م�صكالت«،	والتي	

اإىل	 اآخر	 ت�صري	يف	جانب	 االإق�صاء.	كما	 اأو	 الفقر،	 العام،	عن	و�صعيات	 ال	تختلف،	يف	حتديدها	

و�صعية	اجلماعات	التي	تعاين	اأ�صا�صا	من	نق�ص	على	م�صتوى	الدخل،	و	الولوج	اإىل	ال�صغل،	واإىل	

براأي	 االجتماعية،	 اله�صا�صة	 اإن	 القول	 االأ�صا�صية...	وخال�صة	 ال�صحة	واخلدمات	 واإىل	 الرتبية	

الباحثة،	تعني	اإجماال	وجود	احتمال	تعر�ص	و�صعية	اجتماعية	اإىل	تدهور	ما	كيفما	كانت	اأ�صكاله.	

للمجتمع،	 الطبقي	 البناء	 هام�ص	 على	 تقع	 التي	 الفئات	 تلك	 اإىل	 الهام�صية	 مفهوم	 ي�صري	 املقابل	 يف	

اأمريكا	 اإ�صهامات	االجتاهات	ال�صو�صيولوجية	احلديثة	التي	برزت	يف	دول	 اإىل	 ويعود	هذا	املفهوم	

الالتينية،	وقد	ابتكرها	علماء	االجتماع	باملك�صيك	نظرا	الت�صاع	نطاق	الهام�صيني	من	خمتلف	الفئات	

محمد العيادي، محمد الطوزي، حسن رشيق )2013(. اإلسالم في الحياة اليومية، مرجع مذكور.  32
33   Maryse Bresson )2010(. Sociologie de la précarité: Domaines et approches. Paris, Ed. Ar-

mand Colin.
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التي	تعانى	البطالة	والفقر	وانعدام	امل�صاركة	يف	االأحزاب	ال�صيا�صية	وا�صتبعادهم	من	اأجندة	ال�صيا�صات	

االقت�صادية...34 

والهام�صية	كظاهرة	�صو�صيولوجية	تعد	اأحد	اأبرز	االأعرا�ص	املت�صلة	بالبيئات	االجتماعية	املتخلفة،	

التكيف	 و�صعوبة	 املجتمع،	 اأفراد	 بني	 واالقت�صادية	 االجتماعية	 الالم�صاواة	 عن	 تعرب	 التي	 وهي	

االجتماعي	لبع�ص	فئاته.	فمن	هو	ال�صخ�ص	الهام�صي	وفق	ما	تطرحه	النظريات	ال�صو�صيولوجية؟

يت�صف	ال�صخ�ص	الهام�صي	بعدد	من	اخل�صائ�ص	التالية35:

التدرج	 نظام	 اإطار	 يف	 متدنيا	 موقعا	 يحتل	 الذي	 ذلك	 هو	 الهام�صي	 	ال�صخ�ص	 	.1
االجتماعي؛

هو	كل	اإن�صان	ي�صعر	بالغربة	يف	وطنه؛ 	.2
هو	الذي	ال	يتمكن	من	الو�صول	اإىل	حقوقه؛ 	.3

	هو	خارج	فعالية	ال�صلطة	اأو	الدولة	ولي�ص	لديه	اأي	تاأثري	يف	املجتمع،	ولي�ص	له	 	.4
دور	حمدد.		

حمددة،	 عمرية	 خ�صائ�ص	 ذات	 اجتماعية	 فئة	 القول«اإنه	 ميكن	 الهام�صي	 لل�صباب	 حتديدنا	 ويف	

بالهام�صية	يف	 تو�صف	 مهنا	 ال�صيا�صي،	متار�ص	 املجال	 ت�صاهم	يف	 ال	 االإنتاجية،	 العملية	 من	 مبعدة	

املدن،وتعتقد	اأن	الدولة	قد	تخلت	عنها،	بل	اإنها	متار�ص	�صدها	القهر	والقمع	والعنف	اأحيانا،	ولهذا	

جند	هوؤالء	ال�صباب	يخربون	ممتلكات	الدولة	يف	كل	حركة	احتجاجية،	ويحلمون	بالهجرة	خارج	

الوطن«.36   

ومغربيا	ميكن	القول	اأن	انتقال	ال�صباب	اإىل	الهام�ص	تعرتيه	الكثري	من	مظاهر	الغمو�ص،	 	

لكن	الكل	يجمع	اليوم	على	تواجد	�رصائح	هامة	من	ال�صباب	على	هام�ص	املجتمع	غري	معنية	بالكثري	

من	التحوالت	التي	تقع	من	حولها،	وكذا	اخلطابات	الرامية	اإىل	دفعها	اإىل	امل�صاركة	واالنت�صار	لقيم	

املواطنة.	

ال�سباب وامل�ساركة: تراجع اأم ت�سور جديد لقيم املواطنة

على	عك�ص	كل	اأ�صكال	الت�صييق	التي	مور�صت	باالأم�ص	يف	حق	ال�صباب	يف	ممار�صة	الفعل	ال�صيا�صي	

وامل�صاركة	يف	كل	الق�صايا	التي	تهم	ال�صاأن	العام،	نلم�ص	حتوال	كبري	ا	اليوم،	واإرادة	وا�صحة	للدولة	

يف	اإ�رصاك	ال�صباب	يف	ال�صيا�صة،	ويف	احلوار	العمومي،	ويف	امل�صاهمة	املجتمعية،	ويف	اال�صت�صارات	

بع�صها	 �صندرج	 التي	 املعطيات،	 يبدو	من	خالل	 لكن	 التمثيلية...،	 املوؤ�ص�صات	 االنتخابية،	ويف	

34   عبداللطيف كداي )2011(. العنف لدى الشباب الحضري. المجلة المغربية للسياسات العمومية - العدد 7، ص.151  
35   إسماعيل قيرة )2004(. علم االجتماع الحضري ونظرياته، منشورات جامعة منتوري قسطنطينة، ص. 36. 

36   عبدالحليم مهورباشة، الدولة وتهميش الشباب، مجلة الباحث االجتماعي، العدد 10، شتنبر 2010، ص.235.  
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تباعا،	اأن	الدولة	وجدت	نف�صها	اأمام	اأزمة	م�صاركة	ناجتة	عن	تراكمات	املا�صي	بكل	ماآ�صيه،	وعن	

بقايا	نهج	االنغالق	لدى	اجلهاز	االإداري،	ونظرة	الريبة	اإىل	ال�صباب	من	طرف	بع�ص	النخب	يف	

بنف�ص	 التعامل	 ال�صباب	يف	 هذا	 ا�صتمرار	 مقابل	 املحلية...	يف	 واجلماعات	 واملوؤ�ص�صات	 االأحزاب	

منطق	ال�صك	والريبة	وعدم	الثقة	يف	املوؤ�ص�صات	والتنظيمات	مبختلف	اأ�صكالها.	

وبح�صب	نتائج	البحث	الوطني	حول	القيم	الذي	اأجنزه	جمموعة	من	اخلرباء	والباحثون	اجلامعيون	

يف	اإطار	تقرير	اخلم�صينية	�صنة	2005،	فاإن	نظرة	ال�صباب	مو�صوع	الدرا�صة	للقيم	املرتبطة	بامل�صاركة	
يف	احلياة	ال�صيا�صية	كانت	عموما	على	ال�صورة	التالية37:

�  2% لالأحزاب،	 	2% جمعيات:	 اأو	 نقابات	 اأو	 الأحزاب	 منتمون	 ال�صباب	 عينة	 من	 	11%
للنقابات،	و%7	للجمعيات	وهي	على	اخل�صو�ص	جمعيات	االأحياء	والتنمية.

اإىل	 � 	32 بينما	 لنقابة،	 االنتماء	 و%12	يف	 االنتماء	حلزب،	 رغبتهم	يف	 عن	 و%10	عربوا	

%41	رغبت	يف	االنتماء	جلمعيات	اأو	تعاونيات.

ويف	نف�ص	املنحى	تقريبا	�صار	البحث	الوطني	حول	ال�صباب	الذي	اأجنزته	املندوبية	ال�صامية	للتخطيط	

�صنة	2012	لتوؤكد	املعطيات	ال�صالفة	الذكر	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التايل38:

اجلدول 2: م�ساركة ال�سباب يف ال�ساأن العام 

   De façon
régulière

 De façon non
régulière Jamais

 Membre actif dans un parti politique 0,5 % 0,5 % 99,0 %

 Membre actif dans un syndicat 0,8 % 0,5 % 98,7 %

 Participation aux élections 35,3 % 14,0 % 50,7 %

 Participation aux rencontres d’un parti
 politique ou syndicat 1,6 % 2,5 % 95,9 %

 Participation aux manifestations sociales ou
 grèves 1,1 % 2,5 % 96,4 %

 Membre actif dans une ONG 2,1 % 0,9 % 97,0 %

 Participation à des activités de bénévolat 2,8 % 5,7 % 91,5 %

Source : Haut Commissariat au Plan )2012(. Enquête nationale sur les jeunes 

37  Nadia BERNOUSSI)2005(. L’évolution du processus électoral au Maroc, Le rapport de la Cinquante-
naire de l’Indépendance du Royaume du Maroc.  

38  Haut Commissariat au Plan )2012(. Enquête nationale sur les jeunes en 2011.
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من	خالل	متعن	املعطيات	الورادة	يف	اجلدول	اأعاله	التي	تهم	فئة	عمرية	متتد	من	18	اإىل	44	�صنة39 

االنخراط	يف	 ن�صبة	 تتجاوز	 اإذ	ال	 املقايي�ص،	 بجميع	 يبدو	»كارثيا«	 لديها	 امل�صاركة	 اأن	واقع	 يتبني	

االأحزاب	%0،5	ويف	النقابات	%0،8	وبالن�صبة	للجمعيات	%2،1	واأن�صطة	التطوع	2،8%...	

الفئة	 على	 اقت�رصنا	 لو	 احلال	 عليه	 �صيكون	 كيف	 ن�صبيا.	 �رصيحة	عمرية	عري�صة	 اإىل	 بالن�صبة	 هذا	

ال�صابة	�صواء	باملعيار	العمري	املعتمد	لدى	هيئة	االأمم	املتحدة	)24-15	�صنة(	اأو	املعيار	املعتمد	على	

م�صتوى	جامعة	الدول	العربية	)-18 30(؟	يف	كلتي	احلالتني	�صتعك�ص	النتائج	املح�صل	عليها	حتوال	
عميقا	وجذريا	ملنظور	ال�صباب	وانخراطه	يف	ق�صايا	ال�صاأن	العام	اأو	لنقل	ق�صايا	املجتمع	االأ�صا�صية.

واإذا	كانت	املعطيات	املتعلقة	بامل�صاركة	احلزبية	والنقابية	مفهومة	متاما	كنتيجة	منطقية	للفراغ	القاتل	

الذي	�صاد	اإىل	االآن	عالقة	ال�صباب	باحلياة	ال�صيا�صية	عموما،كما	اأنها	اأي�صا	نتيجة	لرتاكمات	تخويف	

ال�صباب	من	العمل	احلزبي	وال�صيا�صي	عرب	تاريخ	املغرب،	لكن	االأكيد	اأي�صا	اأن	املوؤ�ص�صات	احلزبية	

والنقابية	م�صوؤولة،	على	ما	يبدو،	عن	هذا	التدين	يف	اهتمام	ال�صباب	والهوة	ال�صاحقة	التي	تف�صله	

عنها.	ومن	بني	االأ�صباب	التي	ميكن	اأن	تكون	قد	�صاهمت	يف	ت�صويه	ال�صورة	احلزبية	والنقابية	لدى	

ال�صباب	ما	يلي:

تفريخ	اأحزاب	بدون	مربرات	�صيا�صية	اأو	اإيديولوجية	حتى	اأ�صبح	املغرب	يعج	مبا	يفوق	36  �

حزبا	مل	يعد	ال�صباب	املغربي	مييز	بني	األوانها	وبراجمها	ورموزها...

غياب	الدميوقراطية	الداخلية	بهياكل	االأحزاب	مما	ينفر	الفئات	ال�صابة	من	االنخراط	اأو	يرمي	 �

بها	خارج	االإطارات	احلزبية.

�صيخوخة	النخب	والقيادات	احلزبية	وا�صتمرارها	يف	مواقعها	حتى	املوت	البيولوجي	وظهور	 �

بع�ص	مظاهر	العائلية	والقرابة	يف	توزيع	املواقع	الر�صمية	والتي	تدفع	ال�صباب	اإىل	الياأ�ص	من	

اإمكانية	احرتام	الكفاءة	والتجربة.

تتوا�صل	 � ال	 التي	 وهي	 االنتخابات	 مرحلة	 ال�صباب	خالل	 على	 وتهافتها	 االأحزاب	 مو�صمية	

براجمها	 يف	 ال�صباب	 لق�صايا	 الباهت	 احل�صور	 على	 عالوة	 الوقت،	 طيلة	 وتهم�صه	 معه	

ومبادراتها....

غمو�ص	 يقابله	 ال�صيا�صية	 امل�صاركة	 من	 ال�صباب	 موقف	 ب�صاأن	 ووا�صح	 منطقي	 تف�صري	 وجود	 	 اإن	

العديد	من	 التطوع	لديه،	مما	يطرح	 قيم	 امل�صاركة	اجلمعوية	وغياب	 كبري	مرتبط	بتدين	م�صتوى	

الت�صاوؤالت	ب�صدد	هذه	املفارقة	يف	الوقت	الذي	ارتفع	فيه	عدد	اجلمعيات	باملغرب	ليقارب	90	جمعية	

ال�صباب	وتراجع	 اجلمعوي	من	 احلقل	 امل�صتغلني	يف	 ن�صبة	 تراجعت	 الوطني،	 الرتاب	 امتداد	 على	

39  يبدو أن األمر ال يتعلق بفئة الشباب المحصورة محليا ب 15- 30 سنة وأمميا ب 15 -24 سنة بل بتصور خاص للمندوبية السامية 
للتخطيط التي عملت على تمديد هذه الفئة لتتجاوز السقف المحدد 
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معها	اأعداد	املتطوعني40.

�صحيح	اأن	هذا	الرتاجع	لي�ص	حمليا	فقط،	بل	املعطيات	العاملية	توؤكد	لنا	الرتاجع	امل�صتمر	يف	اأن�صطة	

2010	اإىل	 265	مليون،	ليرتاجع	�صنة	 1988	كان	يقدر	عدد	املتطوعني	ب	 	 	 التطوع،	ففي	�صنة	
الزيادة	 مع	 التطوع،	 الطلب	على	 فيه	 يزداد	 الذي	 الوقت	 هذا	يف	 متطوع،	 مليون	 	134 حوايل	

الطبيعية	يف	النمو	الدميغرايف	العاملي41.	وهذا	ما	دفع	هيئة	االأمم	املتحدة	من	خالل	برنامج	االأمم	

املتحدة	للمتطوعني	اإىل	دق	ناقو�ص	اخلطر	واتخاذ	جمموعة	من	القرارات	للرفع	من	وترية	اأن�صطة	

التطوع	يف	العامل،	واالإعالن	عن	�صنة	2001	ك�صنة	دولية	للتطوع	وفقا	للقرار	االأممي	رقم:-17

.52

بقيم	 الق�صايا	املرتبطة	 التفا�صيل	حول	هذه	 يت�صع	ل�رصد	مزيد	من	 واإذا	كان	املجال	هنا	ال	 	

امل�صاركة	لدى	ال�صباب،	اإال	اأنه	يحق	علينا	اأن	نت�صاءل	اأين	هو	ال�صباب	اليوم	ما	هي	اهتماماته،	وما	

هي	ق�صاياه	اجلديدة؟	

وحيث	اإن	االإجابة	عن	هذا	ال�صوؤال	قد	مت	تداول	جزء	منها	ب�صكل	اأو	باآخر	فيما	�صبق	من	معطيات	هذا	

املقال،	فاإن	ال�صكل	التايل	قد	ي�صلط	ال�صوء	على	بع�ص	تفا�صيل	اجلواب:

ال�سكل1: القيم الأكرث اأهمية يف حياة ال�سباب املغربي بح�سب درا�سة املندوبية ال�سامية للتخطيط )2012(

Famille

Religion

Travail

Progrès du pays

Etudes

2%

9%

10%

24%

55%

التدين	 اأكرث	اهتماما	بالعائلة	)%55(	وق�صايا	 اأعاله	 ال�صباب	املغربي	من	خالل	املعطيات	 اأن	 يبدو	

)%24(	مقارنة	مبا	يتعلق	بق�صايا	الوطن	)%9(	والدار�صة	)%2(...	هل	هو	نكو�ص	لقيم	العائلة	

40  Carrefour Associatif)2010(  Etude sur le Volontariat et Bénévolat au Maroc : l’Engagement bénévole 
et volontaire des jeunes et l’action associative au Maroc. Disponible sur site web : http://www.unicef.
org/morocco/french/Etude_Benevolat_Volontariat.pdf

41  Nations Unies )2013(. Rapport Annuel : Volontaires pour le monde que nous voulons. Disponible sur 
site web : http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2014/corporate/UNV-FR_RA2013_web.
pdf 
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والدين	وابتعاد	عن	كل	يهم	قيم	املواطنة؟	اإن	لفت	االنتباه	لهذه	التحوالت	القيمية	لدى	ال�صباب	يحيلنا	

بال�رصورة	اإىل	درا�صة	العالقة	بني	ال�صباب	وتفاعالته	مع	باقي	املوؤ�ص�صات	االجتماعية	وفق	مقاربة	

تفاعلية	كان	قد	اأ�صار	اإليها		Goffman		يف	كتاباته	عن	التفاعل	االجتماعي،	ليوؤكد	اأن	القيم	تتخذ	
طابعا	اأكرث	ا�صتقرارا	لدى	االأفراد	عندما	يتم	اإ�صفاء	طابع	مثايل	على	تعبريات	واقعية.	وهو	االأمر	

الذي	ميكن	الفاعل،	اأثناء	التفاعل،	من	اإحياء	القيم	االأخالقية	للجماعة.	فاالأ�صخا�ص	يف	تفاعالتهم	

يريدون	االقرتاب	من	املكان	املقد�ص	للقيم	االجتماعية	ال�صائدة42،	الذي	لن	يكون	يف	هذه	احلالة	اإال	

املجال	االأ�رصي	اأو	املجال	الديني.	لكن	عندما	نحلل	القيم	لدى	ال�صباب	من	زاوية	التفاعل	كما	حتدده	

االإتنوميتودلوجيا،	مبنح	مزيد	من	االأهمية	للبعد	امليكرو�صو�صيولوجي.		فاإننا	جند	تفاعالت	هوؤالء	

ال�صباب	فيما	بينهم	وبني	غريهم،	حمكومة	بتاأويلهم	للو�صعيات	االجتماعية	التي	يعي�صونها.

l’individu 43	بفرن�صا	كيف	اأن	الفردنة	- ةققد	بينت	اأطروحة	جامعية	حول	�صباب	االأحياء	ال�صعبي

بحيث	 قوي	 نحو	 ال�صباب	على	 قيم	 م�صت	 قد	 االجتماعية،	 الروابط	 باأزمة	 ترتبط	 التي	 	lisation
اأ�صبح	يواجه	�صعوبات	تتعلق	ببناء	 اأقل	و�صوحا.	فال�صباب	 اأ�صبحت	 ال�صلوك	امل�صرتكة	 اأن	قواعد	

هذه	 اأن	 	 يعني	 	مما	 املجتمع.	 اأفراد	 اأغلب	 يقبلها	 التي	 ال�صوابط	 وفق	 للت�رصف	 معايري	 اأو	 حدود	

من	 يبدو	 املنطلق	 هذا	 ومن	 الفردانية.	 قيم	 اهتماماتها	 قلب	 يف	 ت�صع	 اأ�صبحت	 االجتماعية	 الفئة	

ال�رصوري		

�سباب الهام�ص بني قيم العنف واملخدرات

اأظهرت	عدد	من	املوؤ�رصات	اأنه	يف	خ�صم	هذا	التحول،	بالقدر	الذي	تتنوع	فيه	احتياجات	ال�صباب	

�صوء	 م�صكالت	 كبري	 اإىل	حد	 يف�رص	 واأزماته،	مما	 م�صاكله	 اأي�صا	 تتنوع	 املجتمع،	 رئي�صية	يف	 كفئة	

باتت	 �صمات	 وهي	 والغ�صب...	 والتوتر	 والكاآبة	 والقلق	 واالإحباط	 بالنق�ص	 وال�صعور	 التكيف	

مميزة	لفئات	من	ال�صباب	الهام�صي		كما	اأ�صبحت	متثل	»اأزمة«	حقيقية	لهذه	الفئة	التي	ترتنح	بني	

ازدواجية	العنف	واالإدمان	كتعبري	عن	قيم	جديدة	راف�صة	لالندماج...	فهل	يوؤثر	تنامي	االإحباط	

الذات	)املخدرات	-	االنتحار(؟	 العنف	واجلرمية	وتدمري	 ال�صباب	يف	زيادة	معدالت	 اأو�صاط	 يف	

وهل	لذلك	عالقة	باالأمناط	ال�صائدة	يف	الرتبية	واأن�صاق	اله�صا�صة	االجتماعية؟

ال�صنوات	 يف	 الدولة	 تواجه	 التي	 امل�صكالت	 اأهم	 من	 املدن	 هوام�ص	 يف	 ال�صباب	 لدى	 العنف	 يعترب	

االأخرية،	فقد	ك�صفت	االإح�صائيات	الر�صمية	ال�صادرة	عن	املديرية	العامة	لالأمن	الوطني	اأن	جرائم	

العنف	باتت	حتتل	يف	العقد	االأخري	املرتبة	االأوىل	يف	جرائم	ال�صباب	بعدما	كانت	ال�رصقة	يف	�صدارة	

اجلرائم	لدى	هذه	الفئة	يف	عقد	الت�صعينات.	كما	اأكدت	بع�ص	الدرا�صات	التي	اأجنزت	على	ال�صعيد	

42  محمد راضي . )2014(. التفاعل اإلجتماعي عند إرفين جوفمان . إربد: عالم الكتب الحديث، ص.60.
43  Chafik HBILA. )2012(. Jeunes de quartiers populaires et politiques de jeunesse.Adhésion et résis-

tance des jeunes. Thèse en sciences humaines et sociales, Université de Rennes 2 Haute Bretagne – 
Université européenne de Bretagne. Disponible sur le Site Web : http://tel.archives-ouvertes.fr/ 
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الوطني	اأن	العنف	هو	ظاهرة	ح�رصية	بامتياز،	اإذ	يزيد	مبعدل	%12،7	مقارنة	بالو�صط	القروي.	

كما	اأنه	يخ�ص	فئة	ال�صباب	حتديدا	�صواء	باعتبارهم	�صحايا	اأو	معتدون،	اإذ	اأن	من	اأ�صل	10	حاالت	

من	مرتكبي	العنف	جند	6	منهم	�صبابا	ال	يتجاوز	عمرهم	35	�صنة.	ويتزايد	العنف	يف	اأو�صاط	ال�صباب	

كلما	ا�صتدت	اله�صا�صة	االجتماعية	واالقت�صادية44.		

مما	�صبق	ينبغي	التاأكيد	على	اأن	هناك	عوامل	عديدة	�صاهمت	يف	تنامي	العنف	لدى	ال�صباب،	منها	

ما	هو	اقت�صادي	مرتبط	بتدهور	امل�صتوى	املعي�صي	وقلة	فر�ص	ال�صغل،	حيث	اإن	»اإق�صاء	ال�صباب	

عن	�صوق	ال�صغل	يعد	ال�صبب	االقت�صادي	يف	اغرتابهم	وانعزالهم	عن	البناء	االجتماعي،	الذي	يولد	

�صدوهم،	 الذين	 اأولئك	 عدوانية	جتاه	 تكون	 قد	 اجلماعة،	 ثقافة	 تختلف	عن	 فرعية،	 ثقافة	 لديهم	

فاالنعزال	االجتماعي	ينجم	عن	طريق	اقت�صاد	غري	وثيق	ال�صلة	بظروف	املجتمع	وفئاته	املختلفة	

وحتديدا	الفئة	الن�صيطة	من	ال�صكان«.45

				ويف	هذا	االإطار	تربز	بع�ص	االأبحاث	التي	اأجنزت	حول	عدد	من	الطروحات	املرتبطة	بالعنف	

لدى	ال�صباب،	فال�صعور	بالنبذ	والتهمي�ص	من	لدن	املجتمع	الذي	مل	يوفر	لهذه	الفئة	ال�رصوط	الالزمة	

ملمار�صة	حياة	كرمية،	مما	دفعها	اإىل	تبني	قيم	جديدة	اأكرث	عنفا	وت�صلبا،	تتميز	ب�صيادة	اللغة	احلركية	

على	جميع	امل�صتويات،	حيث	يعاين	اأفرادها	احلرمان	املادي	واملعنوي.	فانت�صار	االأمية	يف	اأو�صاط	

هذه	الفئات	اأو	تدين	م�صتواها	التعليمي	جتعلها	تعي�ص	يف	غيتو	لغوي	Ghettos linguistique		نتيجة	

التعبري	الرمزي	عن	رغباتها	وتطلعاتها	 اأي	 	Codification اأفرادها	على	الرتميز	 �صعف	قدرة	

ويف	عالقتها	باالآخرين	واملجتمع	عموما46.	لذا	يقول	Bernstein	الذي	قام	بتحليل	ظاهرة	الفقر	

اللغوي	لدى	الفئات	املهم�صة	واملحرومة،	باأن	لغتهم	تتميز	بنوع	من	الت�صلب	والقطعية	و«العنف	

اللفظي«	وتظل	مرتبطة	بالواقع	املح�صو�ص	وغياب	العالقات	ال�صببية47.

ومن	هذا	املنطلق	فاإن	�صلوك	اأبناء	الفئات	املحرومة	واملهم�صة	يغلب	عليه	طابع	احلركة،	باعتباره	

يتميز	 فهو	 االجتماعية،	 وظروفهم	 و�صخ�صيتهم	 اجلديدة«	 »قيمهم	 مع	 يتنا�صب	 الذي	 االأ�صلوب	

ح�صب	حجازي	»ب�صيادة	اللغة	احلركية	يف	التعامل	مع	العامل	واالآخرين،	و�رصعة	اإفال�ص	احلوار	

التفكري	 بال�صتائم	واملهاترات...	والعجز	عن	عمليات	 باالأيدي	مرورا	 ا�صتباك	 اإىل	 يتحول	 الذي	

املجرد48،		ومما	�صبق	ينبغي	التاأكيد	على	كون	العنف	اللفظي	ي�صبق	العنف	احلركي	)املادي(،	بل	

يعترب	الثاين	مكمال	لالأول.

44  Voir les résultats d’étude de la violence à l’égard des femmes au Maroc, Haut Commissariat au Plan, 
Janvier 2011.

45  علي بوعناقة )2007(: الشباب ومشكالته االجتماعية في المدن الحضرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص.116. 
46  Estelle Liogier, La variation stylistique dans le langage d’adolescents de cité, In revue  » Langage et 

société »  N° 128 / 2009, Site web : http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe. 
47  Basil Bernstein )1975( : Langage et classes sociales. Codes sociolinguistiques et contrôle social, pré-

sentation de Jean-Claude Chamboredon , Paris, Ed. Minuit. P.101.
48  ذكره محمد عباس نورالدين )2004(. انحراف األطفال والشباب، شركة النشر والتوزيع المدارس، البيضاء، ص.13. 
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وهذا	ما	ذهب	اإليه	اأي�صا	الباحث	الكندي	Maurice Cusson	حني	اأعترب	اأن	الفعل	العنيف	الذي	
يعانيه،	 الذي	 التهمي�ص	واحلرمان	 اإىل	 فبالنظر	 يحمل	يف	طياته	عدة	دالالت،	 ال�صاب	 يقدم	عليه	

و�صعوره	باحلرمان	والنبذ	واالإهمال	من	طرف	االأ�رصة	واملجتمع	ب�صفة	عامة،	ينتابه	�صعور	بامللل	

والرتابة،	وفعل	العنف	هو	الذي	يخرجه	من	هذه	القوقعة	ويعطي	لوجوده	معنى،	ويجعله	يحقق	

انت�صارات	وهمية	واإن	كانت	على	ح�صاب	االآخرين49.	ويعترب	البع�ص	اأن	النزعة	التدمريية	لدى	

ال�صباب	ما	هي	اإال	انعكا�ص	حلالة	اخلوف	الدائمة	التي	ت�صاحبه،	فيحاول	التخل�ص	من	هذا	ال�صعور	

باإثارة	اخلوف	لدى	االآخرين،	وهذا	ما	قد	يف�رص	اللجوء	املتعمد	اإىل		التخريب،	اإثارة	الفو�صى	يف	

ال�صارع،	االعتداء	على	االآخرين...	دومنا	هدف	حمدد.	اإنه	نوع	من	اخلطاب	– بح�صب	تعبري	

عامل	النف�ص	الفرن�صي	Lacan – الذي	يوجهه	لالآخرين	من	اأجل	االعرتاف	به	كاإن�صان،	فكاأنه	يقول	
اإذن،	 اإنه	حوار	عنيف	مع	االآخر	 اأحظ	بحبكم	واهتمامكم	فلتخافوا	مني	على	االأقل،	 اإذا	مل	 	: لهم	

يحاول	من	خالل	انتزاع	االعرتاف	به	كاإن�صان50.				

ي�صكالن	 اأنهما	 اإذا	 املخدرات،	 على	 االإدمان	 لظاهرة	 مالزما	 اأ�صبح	 ال�صباب	 اأو�صاط	 يف	 والعنف	

يف	 اخل�صو�ص	 وجه	 على	 واملغربي	 عامة	 ب�صفة	 ال�صباب	 تواجه	 التي	 امل�صكالت	 اأخطر	 اليوم	

العقود	االأخرية،	تعربان	بامللمو�ص	عن	اخللل	البني	يف	االأنظمة	الرتبوية	والقيمية	واالجتماعية،	

وتطرح	حتديات	حقيقية	على	خمتلف	الفاعلني	والدار�صني	لبحث	اأجنع	ال�صبل	للحد	من	تف�صي	هاتني	

الظاهرتني.	

على	 االإدمان	 حول	 االأخرية	 ال�صنوات	 يف	 املنجزة	 واالأبحاث	 الدرا�صات	 اإن	 القول	 مغربيا	ميكن	

مركز	 اأ�صدره	 الذي	 التقرير	 خل�ص	 فقد	 	 وتتبعها،	 الظاهرة	 لر�صد	 كافية	 غري	 تبقى	 املخدرات	

االأبحاث	والدرا�صات	حول	البيئة	واملخدرات	يف	املغرب	�صنة	2010،	اإىل	كون	اأن	ن�صبة	التعاطي	

للمخدرات	يف	�صفوف	املراهقني	وال�صباب	يف	ازدياد	مطرد	رغم	جهود	التوعية	التي	تبذلها	الدولة	

واملجتمع	املدين	للحد	من	هذه	االآفة51.	

واأ�صار	التقرير	املذكور	اإىل	اأن	ما	يقارب	%26	من	ال�صباب	يتعاطون	ب�صكل	منتظم	الأ�صكال	متعددة	

يتابعون	 الذين	 من	 	63% �صنة،	 	25 �صنهم	 يتجاوز	 ال	 منهم	 	90% حوايل	 واأن	 املخدرات،	 من	

درا�صتهم،	بحيث	تبلغ	ن�صبة	التعاطي	يف	املراحل	التعليمية	الدنيا	واملتو�صطة	)االإعدادي	والثانوي(	

%10	وتت�صاعف	يف	اأو�صاط	الطلبة	يف	اجلامعات	واملعاهد	العليا.

49  Maurice Cusson )1989( : Délinquants  pouquoi ?Ed. Hurtubise , Bibiothèque québécoise, Canada, 
P.93-94.

50  Op.cit. P.96.
51  Abdellah Ounnir)2011(. Rapport sur l’usage de drogues et le droit au Maroc, Association de Lutte 

Contre le Sida )ALCS(- Rabat 
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 6231 ويف	درا�صة	اأخرى	قامت	بها	اجلمعية	املغربية	لعلم	الت�صممات	العيادية52،	على	عينة	ت�صم	

من	التالميذ	موزعني	على	30	موؤ�ص�صة	تعليمية	يرتاوح	�صنهم	ما	بني	12	و18	�صنة،	%54	منهم	من	
االإناث	و%46	من	الذكور،	ن�رصت	نتائجها	خالل	�صنة	201153،	مت	التو�صل	خاللها	اإىل	ما	يلي:

%17	من	الذكور	امل�صتجوبني	�صبق	واأن	تعاطوا	املخدرات	على	االأقل	ملرة	واحدة	مقابل	 –
%4،2	بالن�صبة	لالإناث.

يتحدد	�صن	التعاطي	بالن�صبة	لغالبية	اأفراد	العينة	يف	ال�رصيحة	العمرية	16 18-	�صنة	بالن�صبة	 –
للذكور	بن�صبة	تقدر	ب	71%.

يتعاطون	 – 	50% كون	 على	 الدرا�صة	 اأبانت	 فقد	 امل�صتهلكة	 املخدرات	 بنوعية	 يتعلق	 فيما	

للقنب	الهندي	)Cannabis(	بكل	اأنواعه،	%35	للحبوب	املهلو�صة	)القرقوبي(،	12% 
للكوكايني،	و%3	للهروين.

اأغلبية	ال�صباب	يف�صلون	تعاطي	املخدرات	برفقة	اجلماعة	)80%(،	 –

ال�صيما	 – ال�صوداء	 ال�صوق	 من	 املخدرات	 هذه	 على	 يح�صل	 املتمدر�ص	 ال�صباب	 من	 	66%
املتواجدة	يف	مناطق	قريبة	من	املوؤ�ص�صات	التعليمية.

وتبقى	الدرا�صة	ال�صاملة	التي	اأجرتها	وزارة	الرتبية	الوطنية	ووزارة	ال�صحة	يف	اإطار	ما	يعرف	

بربنامج	MedSPAD 54،	من	اأهم	الدرا�صات	التي	�صلطت	ال�صوء	على	واقع	ا�صتهالك	املخدرات	

يف	اأو�صاط	ال�صباب	املتمدر�صني،	والتي	ن�رصت	نتائجها	يف	يونيو	201155،	وت�صري	اأهم	النتائج	اإىل	

ما	يلي:

%11،8	من	ال�صباب	الذكور	يتناولون	الكحول	ب�صفة	منتظمة	مقابل	%4	لدى	االإناث. –
%13،9	من	الذكور	�رصحوا	اأنهم	�صبق	واأن	تناولوا	احل�صي�ص	من	نوع	القنب	الهندي	 –

%8،5	ب�صفة	منتظمة،	يف	مقابل	%2،5	لدى	االإناث	منهن	%1،3	ب�صفة	منتظمة.
مرة	 – ولو	 تناولوا	 العينة	 اأفراد	 من	جمموع	 االإناث	 من	 و3،2%	 الذكور	 من	 	4،8%

يزالون	 ما	 االإناث	 من	 و1،7%	 الذكور	 من	 و2،7%	 املهلو�صة،	 االأقرا�ص	 واحدة	

يتعاطون	لهذا	النوع	من	املخدر.

52  Société Marocaine de Toxicologie Clinique et Analytique )SMTCA(.
53  Revue toxicologie Maroc, N°8, 2011, Publication officielle du Centre Anti Poison du Maroc, Minis-

tère de la santé.
54  أجريت هذه الدراسة في 14 أكاديمية جهوية )34 مدينة مغربية(، اشتملت على 192 فصل دراسي )22 في الوسط القروي و170 في 
الوسط الحضري( موزعة على بحسب المستويات الدراسية كالتالي: 25 فصل يخص تالميذ الثالثة إعدادي، 77 فصل للجدع المشترك 
)األولى ثانوي(، 66 فصل لألولى باكالوريا، و24 فصل يخص الثانية باكالوريا، بما يعادل 6371 تلميذا تتراوح أعمارهم ما بين 15 
و17 سنة )%52 إناث و%48 ذكور(، وأنجزت بتمويل خاص من شبكة MedNet األوربية المتعلقة بالتعاون في مجال الوقاية من 

 .Pompidou المخدرات ومحاربة اإلدمان في منطقة البحر األبيض المتوسط، وكذا مجموعة
55  Usage de drogues en milieu scolaire Marocain, Rapport MedSPAD ) Mediterranean School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs., Juin 2011.
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تناولوا	 – واأن	 �صبق	 العينة	 اأفراد	 جمموع	 من	 االإناث	 من	 و0،5%	 الذكور	 من	 	2%
مادة	الكوكايني،	و%1،1	من	الذكور	و%0،4	من	االإناث	ال	يزالون	يتعاطون	لهذه	

املادة.

تناولوا	 – واأن	 �صبق	 العينة	 اأفراد	 االإناث	من	جمموع	 الذكور	و%0،5	من	 %1،1	من	
مادة	الكراك	Crack	اأحد	م�صتقات	مادة	الكوكايني،	و%0،7	من	الذكور	و%0،1	من	

االإناث	ال	يزالون	يتعاطون	لهذه	املادة.

%5،8	من	الذكور	و%2	من	االإناث	من	جمموع	اأفراد	العينة	�صبق	واأن	تناولوا	اأنواعا	 –
اأخرى	من	املخدرات	منها	الهروين	وبع�ص	االأ�صكال	التقليدية	االأخرى.

بالن�صبة	ملتو�صط	ال�صن	فهو	يختلف	بح�صب	نوع	املادة:	الكحول	:15	�صنة،	القنب	الهندي	 –

15،4،	الكوكايني	واملخدرات	القوية	16،1	�صنة.

من	خالل	ما	�صبق	ميكن	القول	اإن	ظاهرة	التعاطي	للمخدرات	يف	املغرب	عرفت	تزايدا	ملحوظا	

االرتفاع	 املتمدر�ص	عموما،	وُيعزى	 وال�صباب	 التالميذ	 اأو�صاط	 االأخرية	ال�صيما	يف	 ال�صنوات	 يف	

منه	 جانب	 واملراهقني	يف	 ال�صباب	 اأو�صاط	 يف	 اأنواعها	 بكل	 للمخدرات	 التعاطي	 ن�صب	 امل�صجل	يف	

اإىل	عدم	مالءمة	القوانني	والت�رصيعات	الزجرية	املعمول	بها	مع	االأ�صاليب	الرتويجية	احلديثة	لهذه	

ال�صموم	بني	التالميذ	والطلبة	التي	باتت	ت�صكل	خطرا	حقيقيا	يهدد	م�صتقبل	جيل	بكامله.

اإن	ظاهرة	التعاطي	للمخدرات	يف	اأو�صاط	ال�صباب	املغربي	ت�صكل	يف	الواقع	اأحد	اأهم	ال�صعوبات	التي	

تواجهها	الدولة	حاليا،	وذلك	ملا	يرتتب	على	هذه	االآفة	من	عنف	وجرمية	و�صوء	تكيف	اجتماعي	

وهدر	لطاقات	ال�صباب،	االأمر	الذي	يوؤ�رص	على	مرحلة	جديدة	لق�صايا	الهام�ص	االجتماعي	املغرق	

�صلبا	على	�صلوك	 توؤثر	 اله�صا�صة	واالإق�صاء	االجتماعي	 اإن	و�صعية	 العنف	واالنحراف،	حيث	 يف	

كاختيار	 االأحيان،	 بع�ص	 اأو	يف،	 كمالذ	 االإدمان	 م�صيدة	 ال�صقوط	يف	 اإىل	 اإياهم	 دافعة	 ال�صباب،	

معيارية	 مناذج	 بني	 املقارنة	 من	 اإطار	 يف	 ممكنة	 اأخرى	 م�صارات	 �صمن	 مل�صار	 وق�صدي	 واعي	

وقيمية	مطروحة	داخل	املجتمع.	

اأ�صبحت	 قيما	جديدة	 واأن	 باملغرب،	 االجتماعي	 احلقل	 قيمية	مت�ص	 ثمة	حتوالت	 اأنه	 القول	 ميكن	

التقليدية	 املوؤ�ص�صات	 التبلور	خا�صة	عندما	تعجز	 اآخذة	يف	 لل�صباب	واملراهقني	 بالن�صبة	 ذات	جاذبية	

للتن�صئة	االجتماعية	عن	ال�صبط	االأخالقي	الأعداد	كبرية	من	النا�صئة،	كما	اأن	غياب	البيئات	التمكينية	

الذي	يرخي	بظالله	على	 املادي	والرمزي	 اأ�صكال	احلرمان	 ترابط	مع	 الالزمة،	ويف	 الرتبوية	

اإفراز	 ومبثابة	 اجتماعية،	 حتمية	 واملخدرات	 العنف	 ثنائية	 من	 يجعل	 لل�صباب،	 اليومية	 احلياة	

مو�صوعي	للو�صعية	الهام�صية	التي	يع�صيها	ال�صباب	وما	تخلفه	من	اآثار	�صلبية	على	الذات	واالآخر.
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التحوالت االجتماعية القيمية للشباب المغربي محاولة للرصد والفهم

خالصة:

اإن	امل�صاكل	الناجمة	عن	التحوالت	االجتماعية	والقيمية	لدى	ال�صباب	املغربي	ال	ميكن	ف�صلها	عن	

بالتاأكيد	 تتداخل	 حيث	 االأ�صعدة،	 جميع	 على	 املغربي	 املجتمع	 يعرفها	 التي	 التحوالت	 تلك	 جممل	

اأمام	 يجعلنا	 الذي	 االأمر	 تف�صريها	وقراءتها	ور�صم	معاملها	وجتلياتها،	 متعددة	يف	حماولة	 عوامل	

االإ�صكاليات	 بجوانب	 ال�صامل	 لالإملام	 نوعها	 من	 فريدة	 منهجية	 مقاربات	 ت�صتدعي	 متعددة	 مداخل	

املطروحة	على	هذا	امل�صتوى...

وال	�صك	اأن	القارئ	اأدرك	من	خالل	ما	�صبق	�ص�صاعة	هذا	احلقل،ال�صيما	عندما	نقرن	هذه	التحوالت	

اإمكانات	وطاقات	وقدرات	 قوته	مبا	متتلكه	من	 املجتمع	وم�صدر	 مال	 راأ�ص	 اجتماعية	متثل	 بفئة	

على	التفاعل	واالندماج	وامل�صاركة	يف	ق�صايا	املجتمع	االأ�صا�صية،	ومبا	لها	من	دور	يف	عملية	البناء	

والتغيري	والتجديد،	فال�صباب	اأول	ال�رصائح	التي	تنادي	باإ�صقاط	القيم	التقليدية	املعرقلة	لنمو	املجتمع	

املجتمع	 يف	 وال�صيا�صي	 واالجتماعي	 الثقايف	 التغيري	 م�صدر	 اأنه	 كما	 جديدة،	 قيم	 واإحالل	 وتقدمه	

عامة.	

ال�صباب	 قيم	 يتعلق	مبجال	 فيما	 الراهن	 الظرف	 علمي	ومعريف	يف	 بذل	جهد	 ال�رصوري	 من	 لذا	

وحتوالته،	وذلك	من	باب	حتقيق	الرتاكم	العلمي	املطلوب،	اإذ	اأن	تناول	امل�صاألة	ال�صبابية	يف	بلدنا	ما	

يزال،	يف	معظم	الدرا�صات	واالأبحاث،	ميثل	ا�صتطالعا	و�صفيا	منا�صباتيا،	يف	الوقت	الذي	اأن�صاأت	

من	 وحتوالته	 ال�صباب	 بدرا�صة	 اأ�صا�صا	 تهتم	 متخ�ص�صة	 بحث	 مراكز	وجمموعات	 املتقدمة	 الدول	

اأوجه	متعددة	ومبقاربات	منهجية	متنوعة.
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التفكير الخرافي لدى الطلبة الموهوبين بالمرحلة الثانوية 
في مملكة البحرين وعالقته ببعض المتغيرات

اأ. د. عماد عبدالرحيم الزغول - د. ناديه التازي

د. فاطمة اجلا�سم - اأ. د. عبداللة عبدالغفور ال�سمادي

جامعة	اخلليج	العربي-	مملكة	البحرين

الملخص

هدفت	الدرا�صة	اإىل	الك�صف	عن	م�صتوى	التفكري	اخلرايف	لدى	عينة	من	الطلبة	املوهوبني	يف	مملكة	

االأب	 من	 لكل	 الثقايف	 و	 التعليمي	 وامل�صتوى	 املوهبة	 ونوع	 االجتماعي	 بالنوع	 وعالقته	 البحرين	

واالأم	ونوع	النموذج	املف�صل.	ا�صتملت	العينة	على	)138(	طالبا	وطالبة	من	املوهوبني	يف	املرحلة	
	،2013-2014 الدرا�صي	 العام	 من	 الثاين	 الف�صل	 خالل	 البحرين	 مركز	 يف	 وامل�صجلني	 الثانوية	

وكان	من	بينهم	)77(	طالبا	ذكرا	و)61(	من	االإناث.	طبق	على	اأفراد	العينة	اأداة	التفكري	اخلرايف	
الق�صايا	 )التفاوؤل	والت�صاوؤم؛	 اأبعاد	 اأربعة	 فقرة	توزعت	على	 	)32( تاألفت	من	 الباحثني	 اإعداد	 من	
لدى	 اخلرايف	 التفكري	 م�صتوى	 تدين	 النتائج	 اأظهرت	 ال�صحية(.	 والق�صايا	 الغيبيات؛	 االجتماعية؛	

اأفراد	العينة،	حيث	بلغ	متو�صط	التفكري	اخلرايف	لديهم	على	م�صتوى	االأداة	ككل	)73.86(	بانحراف	
معياري	)23.73(،	وهو	اأقل	من	الو�صط	الفر�صي	)96(.	واأظهرت	النتائج	كذلك	اأن	متو�صطات	
اأالأبعاد.	 لهذه	 الفر�صية	 االأو�صاط	 من	 واأقل	 منخف�صة	 كانت	 االأبعاد	 جميع	 على	 اخلرايف	 التفكري	

ثالث	 با�صتثناء	 منخف�صة	 الفقرات	 لهذه	 احل�صابية	 املتو�صطات	 كانت	 فقد	 الفقرات	 م�صتوى	 على	 اأما	

فقرات	اثنتان	منها	تتعلق	بالق�صايا	ال�صحية	وواحدة	ارتبطت	بالق�صايا	االجتماعية.	وكان	من	نتائج	

الدرا�صة	عدم	وجود	فروق	ذات	داللة	اإح�صائية	يف	التفكري	اخلرايف	تعزى	اإىل	النوع	االجتماعي	

االأبعاد،	 درجات	 وعلى	 الكلية	 الدرجة	 م�صتوى	 على	 واالأم	 االأب	 من	 كل	 وثقافة	 املوهبة	 ونوع	

وكذلك	على	م�صتوى	الدرجة	الكلية	تبعا	لنمط	ال�صخ�صية	املف�صل،	اأال	اإن	فروقا	ظهرت	على	بعدين	

هما	بعد	الق�صايا	ال�صحية	والغيبيات	وكانت	الفروق	ل�صالح	فئة	املوهوبني	اللذين	يف�صلون	ال�صخ�صية	

املهنية	كنموذج	لهم.	متت	مناق�صة	النتائج	يف	�صوء	االأدب	النظري	ذو	العالقة	وقدمت	التو�صيات	

املنا�صبة	تبعا	لذلك.

الكلمات الدالة :	التفكري	اخلرايف،	الطلبة	املوهوبني،	املرحلة	الثانوية،	مملكة	البحرين
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خلفية الدراسة وإطارها النظري

يعد	التفكري	)Thinking(	اأحدى	ال�صمات	الرئي�صة	التي	يتميز	بها	الكائن	الب�رصي	عن	بقية	الكائنات	
االأخرى،	فهو	ي�صري	اإىل	عمليه	داخلية	حتدث	داخل	الدماغ	الب�رصي	ميكن	ال�صعور	بها	واال�صتدالل	

عليها	من	خالل	االأفعال	واالأن�صطة	ال�صلوكية	التي	تربز	اأثناء	مواجهة	املواقف	املختلفة.

القادمة	عرب	احلوا�ص	املختلفة	حول	املثريات	 التفكري	على	معاجلة	املعلومات	احل�صية	 وتقوم	عملية	

هذه	 تف�صري	 يتم	 بحيث	 الداخلية،	 املج�صات	 عرب	 القادمة	 املعلومات	 اإىل	 باالإ�صافة	 البيئية	 واملواقف	

عمليات	 خالل	 من	 اأو	 ال�صابقة	 اخلربات	 اإىل	 ا�صتنادا	 بها	 اخلا�صة	 الدالالت	 واإعطائها	 املعلومات	

.);Solso،	1998  2012،والزغول	)الزغول	املنا�صب	الفعل	رد	اتخاذ	اجل	من	اال�صتدالل

ويختلف	التفكري	من	حيث	درجة	تعقيده	واإجراءاته	واأ�صكاله	تبعا	لطبيعة	املواقف	واملثريات	التي	يتم	

التعامل	معها،	والهدف	منه	وخربات	الفرد	وخ�صائ�صه	ال�صخ�صية.	وترتاوح	اأن�صطة	التفكري	بني	

باالأ�صياء	 تف�صريها،	واإدراك	عالقاتها	 اأو	 املعاين	لالأ�صياء	 االأ�صياء	ومتييزها	واإعطاء	 التعرف	على	

باالإ�صافة	 واال�صتنتاجات	 اال�صتدالالت	 وعمل	 واالختالف	 ال�صبة	 اأوجه	 عن	 والك�صف	 االأخرى،	

اإىل	حل	امل�صكالت	وتقييم	االأ�صياء	وفق	معايري	حمددة	واإ�صدار	االأحكام	واتخاذ	القرارات	وابتكار	

واإنتاج	االأ�صياء	اجلديدة	)م�صطفى،2011؛	الزغول	والطالفحه،	قيد	الن�رص(.	

تتباين	تعريفات	التفكري	تبعا	الختالف	وجهات	النظر	حول	هذا	املفهوم	والنابعة	من	تعدد	االفرتا�صات	

واالأ�ص�ص	الفكرية	والفل�صفية	التي	انطلقت	منها	نظريات	علم	النف�ص	يف	درا�صتها	للظواهر	النف�صية.	

فنجد	النظريات	ال�صلوكية	تنظر	اإليه	على	انه	�صلوك	داخلي	كاأي	�صلوك	اآخر	ويكون	ا�صتجابة	ملثريات	

قد	تكون	داخلية	�صمنية	اأو	خارجية،	ومثل	هذا	ال�صلوك	قد	يتقوى	اأو	ي�صعف	يف	�صوء	ما	يرتتب	

علية	من	نتائج،	بحيث	يتكرر	هذا	ال�صلوك	م�صتقبال	عندما	يواجه	الفرد	املوقف	الذي	اأثاره	وال�صيما	

املوقف،	وبخالف	 هذا	 ملثل	 اأو	كان	مالئما	 ال�صابق،	 تعزيزه	يف	 قد	مت	 ال�صلوك	 هذا	 مثل	 كان	 اأذا	

ذلك،	ي�صعف	وال	يتكرر	وي�صعى	الفرد	اإىل	توظيف	�صلوك	اآخر	)الزغول،2012(.	اأما	النظريات	

املعرفية	فتنظر	اإليه	على	انه	عملية	معقدة	تتم	عرب	مراحل	انطالقا	من	ا�صتقبال	املثري	واالحتفاظ	به		

وا�صرتجاع	اخلربات	ال�صابقة	املرتبطة	به	من	اجل	تف�صريه	وترميزه		وتوظيف	املعرفة	يف	اإجراءات	

عقلية	قد	تكون	ب�صيطة	اأو	معقدة	تبعا	لطبيعة	املوقف	والهدف	من	عملية	التفكري.

عندما	 الدماغ	 بها	 يقوم	 التي	 املرئية	 غري	 العقلية	 الن�صاطات	 من	 �صل�صلة	 انه	 على	 التفكري	 ويعرف	

اإليه	على	 النظر	 2002(.	كما	وميكن	 اإىل	غاية	معينة	)جروان،	 الو�صول	 يتعر�ص	ملثري	ما	بغية	

انه	مفهوم	معقد	يتاألف	من	ثالثة	عنا�رص	ت�صمل	العمليات	العقلية	املعقدة	وعلى	راأ�صها	حل	امل�صكالت	

واتخاذ	القرارات،	فاالأقل	تعقيدا	مثل	الفهم	والتطبيق	ثم	اكت�صاب	املعرفة	املتعلقة	مبو�صوع	اأو	حدث	

ا�صتك�صاف	 عملية	 مبثابة	 انه	 على	 اإليه	 فينظر	 	)DeBono( ديبونو	 اأما	 	.)2003 )�صعادة،	 معني	
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اخلربات	من	اجل	الو�صول	اإىل	هدف	يتمثل	يف	حتقيق	الفهم	اأو	التطبيق	اأو	التخطيط	اأو	التقييم		اأو	

اتخاذ	القرارات	واإ�صدار	االأحكام	)ال�رصور،	2005(.

يلعب	التفكري	دورا	بارزا	يف	حياتنا	بحيث	تكمن	اأهميته	يف	انه	ميكننا	من	ال�صيطرة	على	جمريات	

املعرفة	 اأنتاج	 ن�صتطيع	 خالله	 فمن	 املختلفة؛	 احلياة	 مناحي	 وتطوير	 التكيف	 وحتقيق	 االأحداث	

ميكننا	 انه	 كما	 وا�صتخداماتها،	 وخ�صائ�صها	 ووظائفها	 ودالالتها	 االأ�صياء	 معاين	 على	 والتعرف	

واال�صتنتاجات	 اال�صتدالالت	 واالختالف	وعمل	 ال�صبة	 اأوجه	 وتعرف	 العالقات	 الك�صف	عن	 من	

وبناء	معارف	جديدة،	بالوقت	الذي	فيه	ميكننا		من	حل	امل�صكالت	التي	تواجهننا	واإ�صباع	احلاجات	

وحتقيق	االأهداف	واإ�صدار	االأحكام	واتخاذ	القرارات	وبيان	قيمة	االأ�صياء	واإنتاج	االأ�صياء	اجلديدة	

)م�صطفى،	2011(.	ومثل	هذه	الفوائد	تتحقق	من	خالل	عملية	التفكري،	عندما	يكون	علميا	�صليما	
وي�صتند	اإىل	اأ�ص�ص	واإجراءات	�صحيحة		ومعلومات	مو�صوعية	.	ولكن	قد	يف�صي	التفكري	يف	بع�ص	

اتخاذ	 اأ�صا�صها	 على	 يتم	 تكيفيه	 غري	 خاطئة	 �صلوكية	 اأمناط	 يف	 ويتبدى	 �صلبية	 نتائج	 اإىل	 االأحيان،	

قرارات	خاطئة	وال�صيما	عندما	يكون	التفكري	غري	مو�صوعيا	وي�صتند	اإىل	معلومات	واأفكار	خاطئة	

.	)Superstitious Thinking(	اخلرايف	بالتفكري	يعرف	احلالة،	هذه	مثل	ويف	خرافية،	اأو

يعتقد	 	 ومعلومات	 اأفكار	 على	 الفرد	 يعتمد	 وفية	 التفكري،	 اأ�صكال	 من	 �صكل	 هو	 اخلرايف	 فالتفكري	

اأن�صطته	ال�صلوكية	يف	 ب�صحتها	بحيث	ي�صدر	اأحكامه	على	املواقف	ويتخذ	قراراته	حيالها	وميار�ص	

اأ�صطورية	غري	 واملعلومات	 االأفكار	 تكون	 الغالب	 التفكري،	ويف	 من	 النوع	 هذا	 مقت�صيات	 �صوء	

التكيف	 عملية	 حدوث	 اإىل	 توؤدي	 ال	 �صلبية	 �صلوكية	 وممار�صات	 نتائج	 عليها	 ويرتتب	 �صحيحة،	

	. 	)Lee،	1996(واالجتماعي النف�صي	 ال�صعيديني	 على	 امل�صكالت	 يولد	 االأمر	 هذا	 ومثل	 ال�صليم،	

وهذا	النوع	من	التفكري	ي�صتند	اإىل	اأفكار	ومعتقدات	متجذرة	يف	العديد	من	املجتمعات	وتنتقل	عرب	

االأجيال	من	خالل	عمليات	التن�صئة	االجتماعية.	ويف	الواقع	فاأن	مثل	هذه	االأفكار	ال	اأ�صا�ص	لها	من	

اأو	منطقية،	وهى	يف	الغالب	ترتبط	بالعديد	من	مناحي	احلياة	 اأ�ص�ص	علمية	 ال�صحة	وال	ت�صتند	اإىل	

واالأن�صطة	االإن�صانية؛	فقد	ترتبط	بامل�صائل	االجتماعية	واأمناط	احلياة،	وكذلك	يف	الق�صايا	ال�صحية	

واالأحداث	 االأماكن	 من	 والت�صاوؤم	 التفاوؤل	 وم�صائل	 الغيبية	 واالأمور	 واحل�صد	 وال�صفاء	 واملر�ص	

واالأ�صخا�ص	وغريها	من	االأمور	االأخرى.	ويعرف	التفكري	اخلرايف	باأنه	ذلك	النوع	من	التفكري	

الذي	يقوم	على	اخلرافات؛	فهو	يعتمد	على	اخليال	واالأوهام	واأفكار	غري	واقعية	ويرتبط	باأ�صياء	

 Walter،(	و�صتانوفيج	وهو	وكيلي	والرت	ويرى	.)1988	الله،	)خري	الواقع	يف	وجود	لها	لي�ص

اأن	الفرد	يلجاأ	اإىل	هذا	النوع	من	التفكري	م�صتندا	فيه	اإىل	 	)Kelly،	Ho & Stanovich،	2005
اأن	لها	عالقة	مبا	 اخليال	واالأوهام	واأفكار	�صائعة	غري	�صحيحة	لتف�صري	االأحداث	والوقائع	معتقدا	

يح�صل	له،	ويف	الغالب	فاأن	عملية	التف�صري	ال	ترتبط	بحقائق	ملمو�صة	حقيقية	اأو	منطقية	واإمنا	تعزى	

اإىل	قوى	خارقة	اأو	ظواهر	ما	وراء	طبيعية.	
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لها	 اأ�صا�ص	 ال	 وهمية	 واأفكار	 معتقدات	 من	 ينطلق	 اخلرايف	 التفكري	 اأن	 اإىل	 هنا،	 االإ�صارة	 وجتدر	

يف	الواقع	وال	ت�صتند	اإىل	اأ�ص�ص	علمية	مو�صوعية	ويرتبط	بق�صايا	متعددة	ت�صمل	التفاوؤل	والت�صاوؤم	

فهو	 وبذلك	 االأخرى،	 الق�صايا	 من	 وغريها	 والغيبية	 وال�صحية	 واالأ�رصية	 االجتماعية	 واملواقف	

يعك�ص	�صلوكا	ميار�صه	النا�ص	معتقدين	اأنه	له	عالقة	بدفع	ال�رص	عنهم	اأو	جلب	خري	ونفع	لهم.	ففي	

هذا	ال�صدد،	يرى	�صكرن	)1984	Skinner،(	اأن	التفكري	اخلرايف	هو	مبثابة	�صلوك	معزز	ميار�صه	
النا�ص	يف	العديد	من	املواقف	احلياتية	ولي�ص	له	اأ�صا�ص	علمي	وال	يرتبط	بالواقع	اعتقادا	منهم	باأنه	

يرتبط	باالآثار	االيجابية	وال�صلبية	التي	حتدث	لهم،	ومثل	هذا	ال�صلوك	يتم	تعلمه	من	خالل	التفاعل	

مع	البيئة	ومت	تعزيزه،	ومثل	هذا	التوجه	يوؤكده	بالاردل	)Blardel(	حيث	يرى	اأن	الدافع	وراء	
وهكذا	 عليها.	 احلفاظ	 اأو	 االمتيازات	 بع�ص	 على	 احل�صول	 يف	 يتمثل	 اخلرافية	 باالأفكار	 التم�صك	

اأفكار	ومعتقدات	اجتماعية	 اأنه	�صلوك	اجتماعي	ينطلق	من	 التفكري	اخلرايف	على	 اإىل	 النظر	 ميكن	

خاطئة	تنت�رص	يف	جمتمع	ما	اأو	ثقافة	معينة	علما	باأن	مثل	هذه	االأفكار	لي�ص	لها	عالقة	باملعتقدات	اأو	

	.)Marjaana & Saher،	2007(	الدينية	املمار�صات

ي�صود	التفكري	اخلرايف	يف	خمتلف	املجتمعات	الب�رصية،	وتختلف	طبيعة	االأفكار	اخلرافية	ونوعيتها	

من	جمتمع	اإىل	اآخر	تبعا	اإىل	طبيعة	الثقافة	واأ�صاليب	الرتبية	التي	توؤمن	بها	مثل	هذه	املجتمعات،		

فمثال	يف	اأمريكا	وبع�ص	الدول	الغربية	ت�صود	فكرة	الت�صاوؤم	من	الرقم	)13(	وميتد	مثل	هذا	الت�صاوؤم	
اإىل	االأيام	كيوم	اجلمعة	اإذا	�صادف	تاريخه	)13(،	ويف	اأفريقيا	ت�صود	فكره	خرافية	مفادها	اأنه	عندما	

جترح	ب�صكني	فعليك	غ�صل	ال�صكني	باملاء	البارد	حتى	ال	يلحق	بك	االأذى،	وكذلك	يجب	على	الفتاه	

يتم	 العني	واحل�صد	 اإبعاد	 باأن	 اليهود	 الذكور،	ويعتقد	 اإجناب	 اأرادت	 اإذا	 عدم	روؤية	والدها	عاريا	

بالب�صق	ثالث	مرات،	وعند	العرب	ت�صود	فكرة	الت�صاوؤم	من	البوم	وهكذا.

ومن	املالحظ	اأن	مثل	هذا	النوع	من	التفكري	ال	ينح�رص	يف	جن�ص	دون	االآخر؛	فهو	ي�صود	عند	كل	

من	الذكور	واالإناث	ومن	خمتلف	امل�صتويات	الثقافية	والعمرية	واالجتماعية	والتعليمية	مع	وجود	

انت�صار	االأفكار	 اإىل	 الدرا�صات	 نتائج	 اأ�صارت	 لقد	 التباين	يف	نوعية	االأفكار	ودرجة	االعتقاد	بها.	

اخلرافية	يف	خمتلف	املجتمعات	العربية	مثل	م�رص		)ك�رص،1998(،	واالأردن	)غامن	واأبو	عواد،	

)العفريي،	 2012(،	واليمن	 )الطاللقة،	 الن�رص(،	وفل�صطني	 قيد	 2010؛	والزغول	والطالفحة،	
2002(	وغريها	 2002(،	وال�صعودية	)مو�صى،	 2002؛	املو�صوي،	 2004(،	والكويت	)وطفة،	
مثل	 االأجنبية	 املجتمعات	 انت�صارها	يف	 اأخرى	 درا�صات	 نتائج	 واأظهرت	 كما	 العربية.	 الدول	 من	

Yong-(	وال�صني	)Saenko،	2005(	ورو�صيا	)Cool & Taylor،	2004(	وبريطانيا	نيوزلندا
 Ciborowski،	1997; Lee،(	االأخرى	الدول	من	وغريها	)yan،	Jim-Fu & Jain،	2009
	؛	العفريي،2004؛	وغامن	واأبو	 درا�صات	)ك�رص،1998؛	وطفة	،2002	 نتائج	 ودلت	 	.)1996
عواد،2010	؛	والزغول	والطالفحة،	قيد	الن�رص(	على	انت�صارها	لدى	كال	اجلن�صني	يف	الوقت	الذي	
فيه	قد	يظهر	تباينا		يف	م�صتوى	ونوعية	االأفكار	اخلرافية	لدى	الذكور	واالإناث	)	الطاللقه،	2012؛	



105

التفكير الخرافي لدى الطلبة الموهوبين بالمرحلة الثانوية في مملكة البحرين وعالقته ببعض المتغيرات

وطفة،	2002؛	والزغول	والطالفحه،	قيد	الن�رص(،	يف	حني	مل	تظهر	نتائج	درا�صة	)الق�صاة،2013( 
فروقا	ذات	داللة	بني	اجلن�صني.	ومن	حيث	امل�صتوى	التعليمي	والتخ�ص�ص	والعمر،	اأظهرت	نتائج	

كول	 2010؛	 عواد،	 واأبو	 غامن	 ،2005؛	 �صينكو	 2004؛	 العفريي،	 1998؛	 )ك�رص،	 درا�صات	

انت�صار	 	)2013 الق�صاة،	 الن�رص؛	 قيد	 والطالفحه،	 الزغول	 2012؛	 الطاللقه،	 2004؛	 وتايلور،	
اأخرى	 درا�صات	 واأ�صارت	 فيها،	 التباين	 بع�ص	 وجود	 مع	 املتغريات	 لهذه	 تبعا	 اخلرافية	 االأفكار	

)املو�صوي،2002؛	كول	وتايلور،	2004؛	�صينكو،	2005؛	ك�رص،	1998؛	الزغول	والطالفحه،	
قيد	الن�رص؛	الق�صاة،	2013(	اإىل	ارتباط	االأفكار	اخلرافية	بامل�صائل	االأكادميية		والتح�صيليه		وطبيعة	

العزوات.

وكون	اأن	املوهوبني	ميثلون	اأحد	�رصائح	املجتمع	فاأنهم	رمبا	يتاأثرون	بطريقة	ما	باالأفكار	اخلرافية	

التي	ت�صود	يف	جمتمعاتهم،	فهم	لي�صوا	مبعزل	عن	اعتقادات	وتوجهات	واأفكار	جمتمعاتهم	،	اإذ	اأنه	

من	خالل	عمليات	التفاعل	احلياتية	اليومية	يتعاملون	مع	مثل	هذه	االأفكار،	ورمبا	يتباين	م�صتوى	

التاأثر	بهذه	االأفكار	من	موهوب	اإىل	اآخر	تبعا	لعدة	عوامل	ومتغريات	ترتبط	باجلن�ص	ونوع	املوهبة	

واخل�صائ�ص	واخلربات	ال�صخ�صية	وامل�صتوى	التعليمي-	الثقايف	وامل�صتوى	االجتماعي	االقت�صادي	

لالآ�رصة	واأ�صاليب	التن�صئة	االجتماعية	واخلربات	الرتبوية	والعادات	والتقاليد،	على	نحو	يجعل	من	

حجم	هذا	التاأثري	ن�صبيا	ولي�ص	مطلقا.

فال�صخ�ص	املوهوب	هو	اإن�صان	كباقي	الب�رص	يعي�ص	و�صط	جمموعات	يوؤثر	ويتاأثر	بها،	وله	خ�صائ�ص	

وقدرات	ي�صعى	اإىل	تطويرها	واال�صتفادة	منها	ما	اأمكن.	فاملوهوب	يتميز	عن	اأقرانه	العاديني	من	

حيث	ارتفاع	م�صتوى	الذكاء	العام،	والقدرة	على	الفهم	والتحليل	واال�صتب�صار	واإدراك	العالقات	

و�رصعة	التعلم	ونقل	اأثرة،	والقدرة	كذلك	على	حل	امل�صكالت	واالبتكار	واالإبداع	واتخاذ	القرارات	

واإ�صدار	االأحكام،	وعمل	اال�صتدالالت	والتفكري	املنظم	والبحث	والتق�صي،	وهو	مييل	اإىل	املغامرة	

طموحات	 و	 عالية	 دافعية	 اأي�صا	 لديه	 و	 الفكرية،	 اال�صتقاللية	 نزعة	 لدية	 اأن	 كما	 والتجريب،	

واهتمامات،	وينزع	اإىل	املثالية	وحتقيق	التفوق	والكمال	وجتنب	الف�صل	،	علما	اأن	البع�ص	منهم	

 Davis &		2004؛	جروان،	2012؛	)القم�ص،	واحلركية	واالأدائية	الفنية	باملهارات	يتميز	كذلك

2006	1998; Neihart،	Rimm،(.	وعلية،	يعرف	املوهوب	باأنه	ذلك	ال�صخ�ص	الذي	ميتاز	
توؤهله	الأن	يكون	متميزا	ومتفوقا	 اإمكانات	وقدرات	عقلية	 ال�صخ�صية	ولديه	 بعدد	من	اخل�صائ�ص	

اال�صتعداد	 العامة،	 العقلية	 القدرة	 االآتية:	 املجاالت	 من	 اأكرث	 اأو	 واحده	 يف	 العاديني	 اأقرانه	 عن	

االأكادميي	اخلا�ص،	القدرات	االإبداعية		واالبتكارية،	القدرة	القيادية،	القدرات	الب�رصية	والفنية	

ثالث	 تفاعل	 بداللة	 املوهوب	 	)Rinzulli،	 1978( رونزيل	 ويعرف	 	.)2009 )ال�صمادوين،	

خ�صائ�ص		اأو	ما	يعرف	باحللقات	الثالث	وت�صمل:	القدرة	العقلية	العامة	فوق	املتو�صط	،	امل�صتوى	

 Clark،(	كالرك	وتذهب	.	االإبداع	من	العايل	وامل�صتوى	باملهمة،	وااللتزام	املثابرة	من	العايل

2008(	اإىل	اعتبار	املوهبة	مفهوما	بيولوجيا	متمثال	يف	ذكاء	مرتفع	ومتاأ�صل،	وتطور	مت�صارع	يف	
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اأن�صطة	الدماغ	تظهر	على	�صكل	قدرات	مرتفعة	يف	حماالت	اال�صتعداد	االأكادميي	والقيادة	والفنون	

ذكاء	 ميتلك	 من	 هو	 املوهوب	 باأن	 القول	 ميكن	 ال�صابقة	 التعريفات	 خالل	 فمن	 وهكذا	 واالإبداع.	

اأو	قدرة	عقلية	عامة	عالية	ولدية	خ�صائ�ص	�صخ�صية	متكنه	من	حتقيق	التفوق	االأكادميي	والقيادة	

واالإبداع	واالأداء	الفني.

وكون	اأن	املوهوب	يت�صف	بالرغبة	والدافعية	العالية	لتحقيق	الذات	والنزعة	نحو	املثالية	والكمال	

وجتنب	الف�صل،	ومبا	انه	كذلك	مييل	اإىل	املغامرة	وحب	اال�صتطالع	واالكت�صاف	ويرى	نف�صه	باأنه	

خمتلفا	عن	اأالآخرين	)القم�ص	،2012(،	فلرمبا	يف	�صبيل	حتقيق	مثل	ذلك	قد	يتاأثر	ببع�ص	االأفكار	
اخلرافية	ال�صائعة	يف	جمتمعه،	وهذا	ما	حتاول	الدرا�صة	احلالية	الك�صف	عنه.

مشكلة الدراسة 

تنبع	اأهمية	التفكري	يف	كونه	عملية	حيوية	يرتتب	عليها	منط	ال�صلوك	املنا�صب	وال�صيما	عندما	نتفاعل	

مع	املواقف	واملثريات	املتعددة	يف	اأثناء	حياتنا	اليومية	اأو	عندما	تثار	لدينا	الذكريات	واالأحا�صي�ص	

الداخلية،	ففي	�صوء	طريقة	اإدراكنا	واأ�صلوب	تفكرينا	يتحدد	النمط	ال�صلوكي	الذي	نقوم	به	اآخذين	

بعني	االعتبار	اخلربات	ال�صابقة	يف	ذلك.	وبالتايل	فقد	يكون	ال�صلوك	تكيفيا		ومنا�صبا	اأو	غري	منا�صب	

اعتمادا	على	طبيعة	املعلومات	واالأفكار	التي	نتعامل	معها	ومدى	�صحة	مثل	هذه	املعلومات	ودرجة	

االعتقاد	بها.	فمن	خالل	املالحظات	احلياتية	هناك	الكثري	من	النا�ص	يوؤمنون	باأفكار	غري	منطقية	

وغري	علمية	ويت�رصفون	مبوجبها	اعتقادا	منهم	اأن	لها	عالقة	باالأحداث	التي	ت�صيبهم،	وهذا	االأمر	

ال	ينح�رص	بجن�ص	اأو	فئة	عمرية	دون	االأخرى،	بل	ي�صيع	ذلك	عند	جميع	فئات	اأي	جمتمع	بالرغم	

من	تباين	نوعية	االأفكار	ودرجة	االعتقاد	بها.	فالكثري	من		الطلبة	على	اإختالف	بيئاتهم	التعليمية	

وعلى	اختالف	تخ�ص�صاتهم	وب�صبب	عوامل	التن�صئة	االجتماعية	يعتقدون	مبثل	هذه	االأفكار	اخلرافية	

ويعلقون	عليها	العديد	من	الق�صايا	مثل	احلظ	والتفاوؤل	والت�صاوؤم	والنجاح	والر�صوب	وغريها	من	

امل�صائل	االأخرى.	وهذا	ما	اأظهرته	نتائج	العديد	من	الدرا�صات	كدرا�صة	)الطاللقة	،2012؛	ك�رص،	

اإن	مثل	 	.)	2004 2004	؛	كول	وتايلور،	 العفريي،	 2002؛	�صينكو	،2005؛	 1998؛	وطفة	،	
مرحلة	 ويف	 املراهقة	 مرحلة	 يف	 وال�صيما	 الطلبة	 عند	 و�صوحا	 تزداد	 قد	 اخلرايف	 التفكري	 ظاهرة	

اجلامعة،	حيث	اأنهم	يف	مرحلة	ال�صباب	وفيها	ي�صعون	اإىل	حتقيق	اال�صتقاللية	واإثبات	الذات	والبحث	

عن	الهوية	النف�صية	وميتازون	باحلما�ص	واالندفاع	وامليل	اإىل	املغامرة،	ويف	�صبيل	ذلك	فاأنهم	رمبا	

والدرا�صات	 االأدبيات	 ومبراجعة	 	.)Coleman،	1974( اخلرافية	 االأفكار	 هذه	 مبثل	 يتاأثرون	

عند	 اخلرايف	 التفكري	 مو�صوع	 تناولت	 التي	 الدرا�صات	 ندرة	 يلحظ	 باملو�صوع،	 املتعلقة	 ال�صابقة	

هذه	 مثل	 بحث	 يتطلب	 االأمر	 فاأن	 املهمة،	 املجتمع	 �رصائح	 من	 تعد	 الفئة	 هذه	 وكون	 املوهوبني،	

الك�صف	عن	 الدرا�صة	 تهدف	هذه	 احلالية.	وحتديدا	 الدرا�صة	 اإلية	 ت�صعى	 ما	 لديهم،	وهذا	 الظاهرة	

التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	املوهوبني	يف	مملكة	البحرين	من	خالل	االإجابة	عن	االأ�صئلة	التالية:
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1	 ما	م�صتوى	التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	املوهوبني	يف	مملكة	البحرين؟.

2	 هل	هناك	فروق	ذات	داللة	اإح�صائية		يف	م�صتوى	التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	املوهوبني	يف	.

مملكة	البحرين	تعزى	اإىل	النوع	االجتماعي؟

3	 التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	املوهوبني	يف	. اإح�صائية	يف	م�صتوى	 هل	هناك	فروق	ذات	داللة	

مملكة	البحرين	تعزى	اإىل	نوع	املوهبة	)اأدائية	،	اأكادميية(؟

4	 التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	املوهوبني	يف	. اإح�صائية	يف	م�صتوى	 هل	هناك	فروق	ذات	داللة	

مملكة	البحرين	تعزى	اإىل	ثقافة	كل	من	االأب	واالأم؟

5	 التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	املوهوبني	يف	. اإح�صائية	يف	م�صتوى	 هل	هناك	فروق	ذات	داللة	

مملكة	البحرين	تعزى	اإىل	منط	ال�صخ�صية	املف�صل؟

أهمية الدراسة

تكمن	اأهمية	الدرا�صة	يف	مو�صوعها	املتمثل	يف	التفكري	اخلرايف،	فالتفكري	يلعب	دورا	هاما	يف	حياة	

انه	 كما	 والدالالت،	 املعاين	 واإعطائها	 واملواقف	 االأحداث	 تف�صري	 يتم	 من	خالله	 االإن�صان،	حيث	

ي�صاعد	يف	اتخاذ	القرارات	واإ�صدار	االأحكام	وحل	امل�صكالت	وتنظيم	االأن�صطة	ال�صلوكية	يف	املواقف	

التفكري	 يكون	 يتحقق	عندما	 االأمر	 هذا	 االجتماعي	،	ومثل	 التفاعل	 املتعددة	ويف	مواقف	 احلياتية	

�صليما	وي�صتند	اإىل	معلومات	واأفكار	مو�صوعية	و�صحيحة.	ولكن	عندما	ي�صتند	اإىل	اأفكار	ومعلومات	

اأفعال	 فاأن	ما	يرتتب	علية	من	 اأ�صا�ص	علمي،	 اأي	 لها	 لي�ص	 خاطئة	كاالأفكار	اخلرافية	مثال	والتي	

واأن�صطة	�صلوكية	تكون	غري	مالئمة	وقد	تعيق	عملية	التكيف	والتقدم.	وعلية	فاأن	درا�صة	مثل	هذه	

الظاهرة	تعد	غاية	من	االأهمية	وال�صيما	لدى	املوهوبني،	حيث	يتوقع	من	هذا	النوع	من	الدرا�صات	

الدرا�صات	 يف	جمال	 للمهتمني	 ميكن	 بحثية	 معلومات	 وتوفري	 ال�صاأن	 بهذا	 النظري	 االأدب	 اإثراء	

الفئة	و�صلوكهم	 اأف�صل	لطريقة	تفكري	هذه	 اأجل	حتقيق	فهم	 النف�صية	واالجتماعية	اال�صتفادة	منه	من	

االجتماعي.	وعلى	ال�صعيد	العملي،	ميكن	اال�صتفادة		من	نتائج	هذه	الدرا�صة	يف	توفري	بيانات	بحثية	

ميكن	للباحثني	توظيفها	يف	اأجراء	املزيد	من	البحوث	وتناول	متغريات	�صخ�صية	واجتماعية	وبيئية	

اأخرى	يف	درا�صة	هذه	الظاهرة.	من	جهة	اأخري،	فاأن	نتائج	هذه	الدرا�صة	قد	تلفت	انتباه	امل�صئولني	

االإر�صادية		 الربامج	 اأعداد	 ذلك	 على	 يرتتب	 مما	 الظاهرة،	 هذه	 ملثل	 واالجتماعني	 الرتبويني	

والتوعوية		لت�صحيح	االأفكار	اخلاطئة	واخلرافية	لدى	املوهوبني	ومراعاة	ذلك	كذلك	يف	تخطيط	

واأعداد	املناهج	الدرا�صية.
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مفاهيم الدراسة

التفكري	اخلرايف:	هو	نوع	من	التفكري	غري	العلمي	والذي	ي�صتند	اإىل	اأفكار	ومعلومات	غري	مو�صوعية	

اأو	منطقية،	ومثل	هذه	املعلومات	وهى	يف	الغالب	اأ�صطوريه	خرافية	لي�ص	لها	عالقة	بالواقع،	اأال	

اأنها	جمذرة	اجتماعيا	ميار�صها	البع�ص	اعتقادا	منهم	اأن	لها	عالقة	بتحقيق	نتائج	ايجابية	اأو	كف	نتائج	

هذه	 امل�صتخدم	يف	 املقيا�ص	 على	 العينة	 اأفراد	 عليها	 يح�صل	 التي	 بالدرجة	 يعرف	 واإجرائيا	 �صلبية.	

الدرا�صة.

للذكاء	وميتلك	 العام	 املتو�صط	 اأعلى	من	 بقدرات	عقلية	 الذي	ميتاز	 ال�صخ�ص	 املوهوب:	وهو	ذلك	

خ�صائ�ص	�صخ�صية	توؤهله	للتميز	والتفوق	يف	جماالت	ت�صمل:	التح�صيل	االأكادميي،	القيادة،	الفنون	

الب�رصية	واحلركية،	واالإبداع	)	القم�ص	،	2012(.	

الطريقة وإالجراءات

مجتمع الدراسة وعينتها

تاألف	جمتمع	الدرا�صة	من	جميع	الطلبة	املوهوبني	امل�صجلني	يف	مركز	املوهوبني	يف	مملكة	البحرين	

العام	 من	 الثاين	 الف�صل	 تواجدوا	خالل	 الذين	 عدد	 بلغ	 وقد	 	، وطالبة	 طالب	 	)1000( وعددهم	
الدرا�صي	2014-2013،	)150(	طالبا	وطالبة	موزعني	على	امل�رصوعات	االأدائية	واالأكادميية.	

ومثل	هوؤالء	يتم	تر�صيحهم	وفق	املعايري	االآتية:

1	 ملف	اجناز	الطالب.

2	 ال�صمات	واخل�صائ�ص	ال�صلوكية.

3	 تر�صيح	املعلم	اأو	ويل	االأمر.

4	 درجات	التح�صيل	يف	جمال	املوهبة.

ويف	الدرا�صة	احلالية،	اأمكن	احل�صول	على	ا�صتجابات	)138(	طالبا	وطالبة	منهم	)77(	من	الذكور	

و)61(	من	االإناث،	ومن	بني	هوؤالء	)38(	طالبا	وطالبة	من	املوهوبني	اأدائيا	و)100(	من	املوهوبني	
اأكادمييا.

أداة الدراسة 

جلمع	البيانات	الالزمة	لالإجابة	عن	اأ�صئلة	الدرا�صة،	مت	ا�صتخدام	اأداة	االأفكار	اخلرافية	من	اإعداد	

الطاللقه	)2012(	وتتاألف	من	)52(	فقرة	تتطلب	االإجابة	عنها	اختيار	البديل	الذي	يعك�ص	درجة	
اعتقاد	امل�صتجيب	بالفكرة	اخلرافية	من	بني	خم�صة	م�صتويات	وفق	تدريج	ليكرت.	وقد	�صممت	هذه	
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القائمة	لقيا�ص	االأفكار	اخلرافية	ال�صائعة	يف	فل�صطني	،	ومن	اجل	اإخراجها	لتنا�صب	البيئة	البحرينية	

مت	عر�صها	على	جمموعة	من	اأع�صاء	هيئة	التدري�ص	يف	جامعة	اخلليج	العربي	– كلية	الدرا�صات	

العليا	وعددهم	)5(	وطلب	منهم	احلكم	على	مدى	و�صوح	الفقرات	و�صالمتها	اللغوية،	ويف	�صوء	
مالحظاتهم	واأرائهم	مت	اأخراج	االأداة	ب�صورتها	االأولية	دون	حذف	اأي	من	فقراتها،	ثم	مت	عر�ص	

االأداة	على	)25(	طالبا	وطالبة	من	طلبة	كلية	الدرا�صات	العليا	يف	جامعة	اخلليج	العربي	من	م�صتوى	
املاج�صتري	والدكتوراه		يف	تخ�ص�صي	�صعوبات	التعلم	وتربية	املوهوبني	وطلب	اإليهم	االإ�صارة	اإىل	

الفقرات	التي	تعك�ص	االأفكار	اخلرافية	يف	منطقة	اخلليج	العربي	وحتديدا	مملكة	البحرين،	واإ�صافة	

اأخرى،	 الفقرات	واإ�صافة	فقرات	 العديد	من	 ا�صتجاباتهم	مت	حذف	 اأخرى،	ويف	�صوء	 اأفكار	 اأية	

وبذلك	اأ�صبحت	اأالأداة		ت�صتمل	ب�صورتها	النهائية	على	)32(	فقرة،	وجرى	تعديل	طريقة	االإجابة	
عن	فقراتها	لي�صبح	على	النحو	االآتي:	�صحيحة	ب�صكل	كبري	جدا،	�صحيحة	ب�صكل	كبري،	ال	اأ�صتطيع	اأن	

اأقرر،	خاطئة	،	خاطئة	ب�صكل	كبري.	وت�صتمل	على	اأربعة	اأبعاد	هي	)التفاوؤل	والت�صاوؤم:	9	فقرات؛	
الق�صايا	االجتماعية:	11	فقرة؛	الغيبيات:7	فقرات؛	والق�صايا	ال�صحية:5	فقرات(.	ويرتاوح	مدى	
الدرجات	عليها	بني	)32	و	160(	مبتو�صط	فر�صي	مقداره	)96(.	تتاألف	االأداة	من	ق�صمني	ويتعلق	

الق�صم	االأول	باملعلومات	الدميوغرافية	مثل	النوع	االجتماعي	ونوع	املوهبة	وثقافة	كل	من	االأب	

الثاين	فقرات	االأداة.	وللتاأكد	من	دالالت	 الق�صم	 ال�صخ�صية	املف�صل،	يف	حني	ي�صمل	 واالأم	ومنط	

�صدقها	الإغرا�ص	هذه	الدرا�صة،	مت	عر�صها	مرة	اأخرى	على	جمموعة	من	اأع�صاء	هيئة	التدري�ص	

الفقرات	وو�صوحها	و�صالمتها	 احلكم	على	مالئمة	 منهم	 )6(،	وقد	طلب	 بلغ	عددهم	 اجلامعة	 يف	
اإيجاد	 اللغوية،	وقد	اأجمع	جميع	املحكمني	على	مالئمة	االأداة.	وفيما	يتعلق	بثبات	االأداة،	فقد	مت	

معامل	االت�صاق	الداخلي-	كرونباخ	األفا	على	عينه	من	املوهوبني	عددها	)40(	طالبا	وطالبة	فكانت	
قيمة	هذا	املعامل	)0.93(.	

نتائج الدراسة

�صعت	الدرا�صة	احلالية	اإىل	الك�صف	عن	م�صتوى	التفكري	اخلرايف	لدى	طلبة	املرحلة	الثانوية	املوهوبني	

يف	مملكة	البحرين	وعالقة	ذلك	ببع�ص	املتغريات.	ولالإجابة	عن	�صوؤال	الدرا�صة	االأول	واملتمثل	يف	

ما	م�صتوى	التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	املوهوبني	يف	مملكة	البحرين	؟	مت	اإيجاد	املتو�صط	احل�صابي	

العام	ال�صتجابات	اأفراد	العينة	على	فقرات	االأداة،	وقد	بلغت	قيمة	هذا	املتو�صط	)73.86(	بانحراف	

يتعلق	 وفيما	 	.)76( قيمته	 والبالغة	 الفر�صي	 املتو�صط	 من	 اقل	 وهو	 	،)23.73( قدرة	 معياري	
با�صتجابتهم	على	اأبعاد	االأداة،	فاجلدول	)1(	يو�صح	ذلك.
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جدول 1

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة علي اأبعاد التفكري اخلرايف

املتو�سط الفر�سيالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالبعد

25.0009.2227.00التفاوؤل	والت�صاوؤم

26.688.9933.00الق�صايا	االجتماعية

19.507.2121.00الغيبيات

15.986.4115.00الق�صايا	ال�صحية

73.8623.7396.00الكلي

يالحظ	يف	جدول	1	اأن	جميع	املتو�صطات	احل�صابية	جلميع	اأالأبعاد	كانت	اأقل	من	املتو�صطات	احل�صابية	
العينة.	ومن	اجل	 اأفراد	 التفكري	اخلرايف	لدى	 اإىل	تدين	م�صتوى	 ي�صري	 االأبعاد	مما	 لهذه	 الفر�صية	

املعيارية	 واالنحرافات	 احل�صابية	 املتو�صطات	 اإيجاد	 انت�صارا،	جري	 اخلرافية	 االأفكار	 اأكرث	 حتديد	

ال�صتجابات	اأفراد	العينة	لكل	فقره	وجرى	ترتيبها	تنازليا	ح�صب	درجة	انت�صارها	كما	هو	مبني	يف	

اجلدول	2.

جدول 2 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد العينة على كل فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة 

مرتبه ترتيبا تنازليا

الفقرةالرقم
املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري
البعد

الق�صايا	ال�صحية3.501.38اإزالة	ال�صعر	ال�صائب	من	الراأ�ص	يوؤدي	اإىل	ظهور	اأ�صعافه.1

الق�صايا	االجتماعية3.191.32اإ�صعال	البخور	يف	البيت	يطرد	ال�صياطني	ويجلب	اخلري.2

الق�صايا	ال�صحية3.181.32خوف	االإن�صان	املفاجئ	يوؤدي	اإىل	ظهور	ال�صيب	يف	�صعره.3

التفاوؤل	والت�صاوؤم2.671.34�صماع	�صوت	الكالب	لياًل	يثري	الت�صاوؤم4

الق�صايا	االجتماعية2.651.44التحديق	يف	املراآة	لياًل	يعر�ص	اإىل	م�ص	اجلن5

التفاوؤل	والت�صاوؤم2.642.27بعد	ال�صحك	الكثري	ياأتي	الغم	واحلزن6

ال�صعور	بحكه	يف	راحة	اليد	اليمنى	يعني	ال�صالم	على	�صخ�ص	عزيز	7

مل	تراه	لفرتة	طويلة.
الغيبيات2.601.29

الغيبيات2.591.21نزول	املطر	وقت	دفن	امليت	يعني	دخوله	اجلنه.8

الغيبيات2.501.34طنني	االأذن	الي�رصى	يعني	اأن	هناك	�صخ�صًا	يذكرك	ب�صوء.9

الق�صايا	االجتماعية2.481.41ر�ص	امللح	اأمام	البيت	يبعد	عنه	احل�صد	وال�رص.10

نظر	املراأة	احلامل	اإىل	وجه	�صخ�ص	كثريًا	يجعل	منها	تلد	مولودها	11

�صبيهًا	به.
الق�صايا	االجتماعية2.361.32

الق�صايا	ال�صحية2.341.23الكي	بالنار	يطرد	ال�صياطني	من	اجل�صم	وي�صفي	املري�ص.12

�رصب	الطفل	يف	الليل	يعر�ص	ال�صخ�ص	الذي	ي�رصبه	اإىل	م�ص	13

اجلن.
الق�صايا	االجتماعية2.311.28
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الق�صايا	االجتماعية2.281.39ترك	املق�ص	مفتوحًا	يف	البيت	يجلب	ال�رص	الأهله.14

التفاوؤل	والت�صاوؤم2.282.00حظ	القليل	خرٌي	من	اجلهد	الكبري.15

ال�صعور	بحكه	يف	راحة	اليد	الي�رصى	يعني	قب�ص	مال	يف	القريب	16

العاجل
الغيبيات2.261.28

الق�صايا	االجتماعية2.221.35انك�صار	ال�صيء	بعد	�صقوطه	اإىل	االأر�ص	هو	دفع	لل�رص17

جلو�ص	الفتاة	بجانب	العرو�ص	هو	فاأل	ح�صن	لهذه	الفتاة	باأنها	18

�صتخطب	قريبًا
الغيبيات2.181.23

الق�صايا	ال�صحية2.161.19عد	النجوم	لياًل	يوؤدي	اإىل	بروز	الثاآليل	يف	اجل�صم19

التفاوؤل	والت�صاوؤم2.141.32روؤية	بع�ص	االأ�صخا�ص	يعد	نذير	�صوؤوم20

الق�صايا	ال�صحية2.121.19ارتداء	�صل�صلة	من	املعدن	يحمي	من	االإ�صابة	ببع�ص	االأمرا�ص21

التفاوؤل	والت�صاوؤم2.051.23رفيف	العني	الي�رصى	موؤ�رص	حلدوث	اخلري22

التفاوؤل	والت�صاوؤم2.031.23انك�صار	كا�ص	املاء	يعد	فاأل	خري23

التفاوؤل	والت�صاوؤم2.011.27نعيق	الغراب	بالقرب	من	البيت	هو	نذير	بقدوم	ال�رص24

الق�صايا	االجتماعية2.001.03الطفل	الذي	يولد	وكف	يده	م�صمومة	يكون	م�صتقباًل	بخياًل25

الغيبيات2.001.16كرثة	التثاوؤب	يعني	اأنك	حم�صود26

الق�صايا	االجتماعية1.951.20ترك	احلذاء	مقلوبًا	يف	البيت	يجلب	ال�رص	الأهله27

التفاوؤل	والت�صاوؤم1.871.13روؤية	احليوانات	ال�صوداء	�صباحًا	يعد	نذير	�صوؤوم28

التفاوؤل	والت�صاوؤم1.861.14ان�صكاب	فنجان	القهوة	على	االأر�ص	هو	فاأل	خري29

الق�صايا	االجتماعية1.851.21ملء	فنجان	القهوة	لل�صيف	هو	دليل	احلقد.30

الغيبيات1.841.07حك	االأنف	فجاأه		يعني	اأنه	�صيتم	دعوتك	اإىل	وليمة	د�صمة31

الق�صايا	االجتماعية1.781.14تعليق	حذوة	الفر�ص	اأمام	البيت	يجنب	اأ�صحابه	احل�صد	وال�رص32

اأن	املتو�صط	احل�صابي	جلميع	الفقرات	كان	اقل	من	املتو�صط	الفر�صي	 			يالحظ	يف	اجلدول	)2(	 	 	

والتي	تبلغ	قيمته	)3(،	با�صتثناء	ثالث	فقرات،	وهى:	اإزالة	ال�صعر	ال�صائب	من	الراأ�ص	يوؤدي	اإىل	
ظهور	اأ�صعافه	)ق�صايا	�صحية(؛	واإ�صعال	البخور	يف	البيت	يطرد	ال�صياطني	ويجلب	اخلري	)ق�صايا	

اجتماعية(	؛	وخوف	االإن�صان	املفاجئ	يوؤدي	اإىل	ظهور	ال�صيب	يف	�صعره	)ق�صايا	�صحية(	وكانت	

االأو�صاط	احل�صابية	لهذه	الفقرات	)3.5	،	3.19	،	3.18(	على	التوايل.

ولالإجابة	عن	ال�صوؤالني	الثاين	والثالث	واللذان	ين�صان	على:	هل	يوجد	فروق	ذات	داللة	اإح�صائية	

يف	م�صتوى	التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	املوهوبني	يف	مملكة	البحرين	يعزى	اإىل	النوع	االجتماعي؟	

ونوع	املوهبة؟،	مت	ا�صتخدام	حتليل	التباين	الثنائي،	واجلدول	)3(	يظهر	نتائج	هذا	التحليل.

جدول 3

نتائج التحليل الثنائي لختبار دللة الفروق يف التفكري  اخلرايف لدى اأفراد العينة تبعا ملتغريي النوع 

الجتماعي ونوع املوهبة على م�ستوى الدرجة الكلية

قيمة	fمتو�صط	املربعاتدرجات	احلريةجمموع	املربعاتم�صدر	التباين
306.001306.000.54نوع	املوهبة

107.861107.860.19النوع	االجتماعي
356.421356.420.03نوع	املوهبة	-	النوع	االجتماعي

76204.32134568.69اخلطاأ
829884.00138املجموع
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التفكري	 اإح�صائية	يف	م�صتوى	 اإىل	اجلدول	)3(	يالحظ	عدم	وجود	فروق	ذات	داللة	 بالنظر	 	 	 	 	 	

اخلرايف	لدى	اأفراد	العينة	)	=	0.05(	تعزى	لكل	من	النوع	االجتماعي	ونوع	املوهبة	والتفاعل	فيما	
بينهما	وذلك	على	م�صتوى	الدرجة	الكلية.	وفيما	يتعلق	بداللة	الفروق	على	م�صتوى	االأبعاد،	فلم	

تظهر	نتائج	التحليل	وجود	اأية	فروق	ذات	داللة	اإح�صائية	يف	اأبعاد	التفكري	اخلرايف	تعزى	لهذين	

املتغريين.	

وفيما	يتعلق	باالإجابة	عن	ال�صوؤال	الرابع	والذي	ين�ص	على:	هل	يوجد	فروق	ذات	داللة	اإح�صائية	

يف	التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	املوهوبني	يف	مملكة	البحرين	يعزى	اإىل	ثقافة	كل	من	االأب	واالأم؟	

فقد	مت	ا�صتخدام	حتليل	التباين	الثنائي	ويلخ�ص	اجلدول	)4(	نتائج	هذا	التحليل.

جدول )4( 

نتائج حتليل التباين الثنائي لختبار دللة الفروق يف التفكري اخلرايف لدى اأفراد العينة تبعا لثقافة كل من الأب 

والأم على م�ستوى الدرجة الكلية.

قيمة fمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

2995.874748.971.37ثقافة	االأم	

3794.634948.661.36ثقافة	االأب

3826.587546.651.000ثقافة	االأب	× ثقافة	االأم

65616.51120546.80اخلطاأ

812407.00136املجموع

تظهر	نتائج	التحليل	يف	اجلدول	)4(	عدم	وجود	فروق	ذات	داللة	اإح�صائية	يف	التفكري	اخلرايف	عند	
اأفراد	العينة	)α  = 0.05(	تعزى	اإىل	ثقافة	كل	من	االأب	واالأم	والتفاعل	فيما	بينهما.		ومثل	هذه	

الفروق	مل	تظهر	كذلك	على	درجات	االأبعاد	الفرعية	الأداة	الدرا�صة.

اأما	ال�صوؤال	اخلام�ص	لهذه	الدرا�صة	فهو:	هل	هناك	فروق	ذات	داللة	يف	التفكري	اخلرايف	لدى	الطلبة	

مت	 ال�صوؤال	 هذا	 عن	 ولالإجابة	 املف�صل؟	 ال�صخ�صية	 متط	 اإىل	 تعزى	 البحرين	 مملكة	 يف	 املوهوبني	

ا�صتخدام	حتليل	التباين	االأحادي	واجلدول	)5(	يبني	نتائج	هذا	التحليل.
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جدول )5( 

نتائج حتليل التباين الأحادي لختبار دللة الفروق يف التفكري اخلرايف لدى اأفراد العينة تبعا لنمط ال�سخ�سية املف�سل.

قيمة fمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

356.98571.4301.23منط	ال�صخ�صية	املف�صلة

76796.12132581.79اخلطاأ

829884.00138املجموع

اإح�صائية	يف	التفكري	اخلرايف	 تظهر	نتائج	التحليل	يف	اجلدول	)5(	عدم	وجود	فروق	ذات	داللة	

تبعا	لنمط	ال�صخ�صية	املف�صل	على	م�صتوى	الدرجة	الكلية.	وفيما	يتعلق	باالأبعاد،	فقد	اأظهرت	النتائج	

الغيبيات	والق�صايا	ال�صحية	فقط،	يف	حني	مل	تظهر	مثل	هذه	 وجود	فروق	ذات	داللة	يف	بعدي	

الفروق	على	بعدي	الق�صايا	االجتماعية	والتفاوؤل	والت�صاوؤم.	وبالرجوع	اإىل	املتو�صطات	احل�صابية	

املهنية	 ال�صخ�صية	 يف�صلون	 اللذين	 املوهوبني	 الطلبة	 فئة	 ل�صالح	 كانت	 الفروق	 هذه	 اأن	 لنا	 يتبني	

اأو	 املف�صلة	االأخرى	كال�صخ�صية	االجتماعية	 ال�صخ�صية	 الفروق	الأمناط	 كنموذج	لهم،	ومل	تظهر	

اال�صطوريه	اأو	العلمية	اأو	الرمزية.

مناقشة النتائج

ب�صكل	عام	كان	منخف�صا،	 العينة	 اأفراد	 التفكري	اخلرايف	لدى	 اأن	م�صتوى	 الدرا�صة	 نتائج	 اأظهرت	

حيث	كان	متو�صط	اأدائهم	على	اأداة	الدرا�صة	اأقل	من	الو�صط	الفر�صي،	ومثل	هذه	النتيجة	توؤكد	�صحة	

اأحدى	ال�صمات	التي	يتميز	بها	املوهوبني	من	حيث	اأنهم	يت�صفون	بالتفكري	املنطقي	والعلمي	والتفكري	

الناقد؛	فهم	ال	ينظرون	اإىل	االأ�صياء	كما	هي،	ال	بل	هم	اأكرث	تدقيقا	ومتحي�صا		لالأفكار،	ويحالون	

دائما	تف�صري	االأ�صياء	بداللة	اأ�صباب	حدوثها	من	خالل	املالحظة	والتاأمل	والبحث	والتق�صي	)جروان،	

2004؛	القم�ص،	Davis & Rimm 2012 -1998(،	كما	اأن	نزعتهم	اإىل	اال�صتقاللية	الفكرية	قد	
جتعل	منهم	اقل	تاأثرا	باالآخرين	وباالأفكار	االجتماعية	كذلك.	اأن	تقيدهم	باملنهج	العلمي	يف	التعامل	

مع	االأحداث	والظواهر	يفر�ص	عليهم	حقيقة	االلتزام	مببداأ	احلتمية	وعدم	قبول	التف�صريات	التي	ال	

 Schumacher &(	يرى	هذا	ففي	والتجريب،	والفح�ص	للمالحظة	قابله	ح�صية	بيانات	اإىل	ت�صتند

1993	McMillan،(	اأن	االلتزام	باملنهج	العلمي	يزيد	من	احتمالية	توفر	عوامل	املو�صوعية	يف	
التعامل	مع	الظواهر	واالأحداث	واالبتعاد	عن	التف�صريات	غري	العلمية	واملنطقية	من	مثل	االأفكار	

اخلرافية	واالأ�صطورية.	وب�صكل	عام،	تتفق	هذه	النتيجة	مع	نتائج	العديد	من	الدرا�صات	من	مثل	

Cool & Taylor(	من	 2013؛	  -2004 2004؛	غامن	واأبو	عواد؛	الق�صاة،	 درا�صة	)العفريي،	
مثل	 من	 اأخرى	 درا�صات	 نتائج	 مع	 وتختلف	 الطلبة،	 لدى	 اخلرايف	 التفكري	 م�صتوى	 تدين	 حيت	

اأجريت	 اأنها	 الدرا�صة،	 هذه	 مييز	 ما	 يبقى	 ولكن	 	،)2002 وطفة،	 2002؛	 )املو�صوي،	 درا�صة	
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اأفراد	العينات	يف	معظم	الدرا�صات	التي	اأمكن	احل�صول	عليها	 على	املوهوبني	يف	الوقت	كان	فيه	

ومراجعتها	من	العاديني،	وهذا	يوفر	موؤ�رصا	وا�صحا	لتدين	م�صتوى	التفكري	اخلرايف	لديهم	نظرا	

لتوجهاتهم	العلمية.

لقد	اأظهرت	النتائج	اأن	متو�صط	اأداء	اأفراد	العينة	كان	اأعلى	من	املتو�صط	الفر�صي	على	ثالث	فقرات	

فقط،	اثنتان	منها	ترتبط	بالق�صايا	ال�صحية	وهى	)اإزالة	ال�صعر	ال�صائب	من	الراأ�ص	يوؤدي	اإىل	ظهور	

اأ�صعافه؛	وخوف	االإن�صان	املفاجئ	يوؤدي	اإىل	ظهور	ال�صيب	يف	�صعرة(،	وواحدة	تتعلق	بالق�صايا	

و	ميكن	 البيت	ويجلب	اخلري(.	 من	 ال�صياطني	 يطرد	 البيت	 البخور	يف	 )اإ�صعال	 االجتماعية	وهى	

اأحد	 هو	 البحريني	 املجتمع	 اأن	 يالحظ	 فكما	 والتكرار،	 باحلث	 ترتبط	 عوامل	 ب�صبب	 ذلك	 تف�صري	

البخور	وال�صيما	 بفوائد	 با�صتمرار	اعتقادا	منها	 البخور	 ا�صتخدام	 التي	متار�ص	 املجتمعات	اخلليجية	

يف	جمال	طرد	اجلن	وجلب	اخلري،	اإ�صافة	اإىل	اأن	الفقرتني	املتعلقتني	بال�صيب	هما	اأي�صا	من	االأفكار	

على	 تعزيزا	 االأكرث	 االأفكار	 من	 هي	 لذلك	 	، اليومية	 احلياتية	 املمار�صات	 واملتكررة	يف	 املتداولة	

امل�صتوى	االجتماعي،	ففي	هذا	ال�صدد،	يرى	�صكرن	)1953	Skinner،(	اأن	النا�ص	رمبا	متار�ص	
بع�ص	االأمناط	ال�صلوكية	اخلاطئة	الأ�صباب	ترتبط	بعوامل	احلث	والتقليد	والتعزيز	االجتماعي	بحيث	

ت�صبح	عادات	متار�ص	على	نحو	تلقائي	دومنا	اأي	تب�رص	فيها.

وفيما	يتعلق	بالنوع	االجتماعي،	فلم	تظهر	نتائج	الدرا�صة	اأية	فروق	ذات	داللة	يف	التفكري	اخلرايف	

بني	الذكور	واالإناث	،	فقد	بلغ	املتو�صط	احل�صابي	ال�صتجابات	الذكور	)74.57(	بانحراف	معياري	

)23.60(	ولالإناث	)72.95(	بانحراف	معياري	)24.05(،	مما	ي�صري	اإىل	اأن	املوهوبني	�صواء	كانوا	
ذكورا	اأم	اإناثا	لديهم	منطية	تفكري	متماثلة	حيال	االأحداث	والظواهر؛	فعلى	ما	يبدو	اأنهم	يعتمدون	

يف	تفكريهم	على	احلقائق	واالأدلة	العلمية،	وال	يقبلون	االأفكار	اخلاطئة	اأو	تلك	اخلرافية.	اأن	مثل	

 Cool	2010؛	عواد،	واأبو	غامن	2004؛	العفريي،	2013؛	)الق�صاة،		درا�صات	تتفق	النتائج	هذه

2004	Taylor، &(،	وتختلف	مع	نتائج	درا�صات	)الزغول	والطالفحة،	قيد	الن�رص؛	الطاللقة،	
اأثرا	ذو	داللة	يف	 2002(.	وبالنظر	اإىل	نوع	املوهبة،	فيلحظ	كذلك	اأن	لي�ص	لها	 2012؛	وطفة،	
التفكري	اخلرايف،	حيث	مل	تظهر	اأية	فروق	ذات	داللة	اإح�صائية	يف	التفكري	اخلرايف	تعزى	اإىل	نوع	

املوهبة	�صواء	اأكانت	اأكادميية	اأو	اأدائية؛	فاملوهوبني	من	كال	الفئتني	قللوا	من	�صاأن	االأفكار	الواردة	

يف	االأداة	وتعاملوا	معها	على	اأنها	خرافية	وخاطئة	ال	اأ�صا�ص	لها	من	ال�صحة.

وبالنظر	اإىل	ثقافة	كل	من	االأب	واالأم	واأثر	ذلك	يف	م�صتوى	التفكري	اخلرايف،	فلم	تظهر	النتائج	اأية	

فروق	ذات	داللة	اإح�صائية	تعزى	لثقافة	كل	من	االأب	واالأم،	وعلى	ما	يبدو	اأن	الطلبة	املوهوبني	

البيئية	املحيطة	بهم،	فهم	يت�رصفون	وفقا	الأفكارهم	ال�صخ�صية	والتي	 ب�رصف	النظر	عن	العوامل	

هي	يف	الغالب	ت�صتند	اإىل	مالحظات	و�صواهد	علمية	ومهارات	التفكري	الناقد	بعيدا	عما	هو	�صائد	يف	

جمتمعاتهم	من	اأفكار،	وبذلك	فهم	يج�صدون	�صمة	النزعة	اإىل	اال�صتقاللية	والتي	رمبا	ت�صكل	�صمة	�صبة	

ثابتة	يف	�صخ�صياتهم.
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وفيما	يتعلق	بنمط	ال�صخ�صية	املف�صل	لدى	اأفراد	العينة	واأثرة	يف	التفكري	اخلرايف،	فالنتائج	مل	تظهر	

وجود	فروق	ذات	داللة	اإح�صائية	على	م�صتوى	الدرجة	الكلية	تبعا	لهذا	املتغري،	ولكن	مثل	هذه	

الفروق	ظهرت	على	بعدين	من	اأبعاد	اأداة	الدرا�صة	وهما	بعد	الق�صايا	ال�صحية	وبعد	الغيبيات،	يف	

حني	مل	تظهر	على	بعدي	الق�صايا	االجتماعية	والتفاوؤل	والت�صاوؤم،	وكانت	هذه	الفروق	ل�صالح	فئة	

املوهوبني	اللذين	يف�صلون	ال�صخ�صية	املهنية	كنمط	مف�صل.	وعلى	ما	يبدو	اأن	بع�ص	املهن	ت�صود	لديها	

اأو	ت�صيطر	عليها		بع�ص	االأفكار	اخلرافية	فيما	يتعلق	باجلوانب	ال�صحية	وق�صايا	احل�صد	والرزق.	

لقد	وجد	البيون	وفوجرتي	)2002	Albion & Fogarti،(	اأن	بع�ص	املمار�صات	يف	ببع�ص	املهن	
واتخاذ	القرارات	تتاأثر	اإىل	درجة	كبرية	باخلرافات	التي	ترتبط	بتلك	املهن.	وح�صب	وجهة	نظر	

الكثري	 يكت�صبون	 االجتماعي	 التفاعل	 عمليات	 خالل	 االأفراد	 فاأن	 	)Bandura،1977( باندورا	
من	االأمناط	ال�صلوكية	واخلربات	ويتعدى	ذلك	اإىل	تعلم	االأمناط	احلياتية	من	خالل	متثل	النماذج	

املتعددة	التي	يتعر�صون	اإليها،	وتزداد	فر�ص	التعلم	عندما	تكون	مثل	هذه	النماذج	حمببة	اأو	مف�صلة	

لديهم.	وهكذا	ميكن	القول	اأن	بع�ص	االأفكار	اخلرافية	كانت	اأكرث	�صيوعا	على	هذين	البعدين	لدى	

اأفراد	هذه	الفئة	ب�صبب	نوعية	النموذج	املف�صل	لديهم.	وباملقابل،	فرمبا	ظهر	مثل	هذا	الفرق	ب�صبب	

عوامل	ال�صدفة	االإح�صائية	وال�صيما	اأنة	مل	تظهر	اأية	فروق	غلى	كافة	متغريات	الدرا�صة.

التوصيات

يف	�صوء	النتائج	التي	مت	التو�صل	اإليها	يف	هذه	الدرا�صة	ميكن	اقرتاح	بع�ص	التو�صيات	وعلى	النحو	

االآتي:

1	 اإجراء	املزيد	من	الدرا�صات	يف	مو�صوع	التفكري	اخلرايف	لدى	املوهوبني	من	الفئات	العمرية	.

التن�صئة	 اأمناط	 مثل	 اأخرى	 متغريات	 تناول	 مع	 املوهبة	 من	 متعددة	 اأنواع	 وعلى	 املختلفة	

االجتماعية	وعوامل	العزو	والدافعية.

2	 اإجراء	درا�صات	عرب	ثقافية	ودرا�صة	هذه	الظاهرة	لدى	عينات	من	بيئات	ثقافية	متعددة	�صواء	.

على	م�صتوى	اخلليج	العربي	اأو	على	م�صتوى	العامل	العربي	اأو	بع�ص	الثقافات	العاملية	والعمل	

على	مدى	انت�صار	مثل	هذه	الظاهرة	ونوعية	وطبيعة	االأفكار	اخلرافية	ال�صائدة.
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مفهوم الديداكتيك: قضايا و وإشكاالت
حممد �سهود 

كلية	علوم	الرتبية

جامعة	حممد	اخلام�ص	-	الرباط	-	املغرب

تقديم

النظري	 الرتاكم	 م�صتوى	 على	 �صواء	 حركية	 الرتبية،	 علوم	 �صمن	 الديداكتيك،	 حقل	 يعرف	

تروم	 تاأملية	 وقفة	 تتطلب	 اأ�صئلة	 الرتاكم	 هذا	 وي�صتدعي	 املعريف.	 امل�صتوى	 االإبي�صتمولوجي	وعلى	

الت�صاوؤل	عن	مفهوم	الديداكتيك	ذاته،	وهو	ما	يتجاوز	م�صاألة	التحديدات	القامو�صية	واملعجمية	اإىل	

عالقة	 يف	 النظرية	 وق�صاياه	 ومنهجه	 مو�صوعه	 وطبيعة	 وحدوده	 معريف	 كحقل	 هويته	 مالم�صة	

مبختلف	علوم	الرتبية	بل	ومبختلف	العلوم	االإن�صانية.	

وهكذا	�صنحاول،	بعد	تقدمي	اأر�صية	تاريخية	مقت�صبة	والتمييز	بني	م�صتويني	يف	مفهوم	الديداكتيك،	

اأن	نحلل	بع�ص	هذه	الق�صايا	واالإ�صكاالت	املرتبطة	بهذا	احلقل	املعريف	كاالآتي:	

	الديداكتيك:	علم	اأم	منوذج	للفعل؟ 	.1

	الديداكتيك	والقابلية	للرتبية؛	 	.2

	الديداكتيك	بني	التوجه	البيداغوجي	العام	والتوجه	االإب�صتمولوجي	اخلا�ص؛ 	.3

	املقاربة	الديداكتيكية	وجتاوز	ماأزق	التب�صيط. 	.4

املفاهيم املفاتيح : الديداكتيك-	العلم	– منوذج	الفعل	– النموذج	الذهني	الفيبريي-	القابلية	للرتبية	

– براديغم	التعقيد.

أرضية تاريخية مقتضبة

لي�ص	هدفنا	من	هذه	االأر�صية	التاريخية	هو	الو�صف	التاريخي	الدقيق	لتطور	الديداكتيك	باعتبارها	

مفهوما	اأو	مو�صوعا،	بل	العمل،	من	خالل	ر�صد	حمطاتها	االأ�صا�ص،	على	تو�صيح	بع�ص	معامل	

هوية	هذا	احلقل	املعريف،	وكذا	االإ�صكاالت	التي	يعرفها	على	م�صتوى	املفهوم	والهوية.	
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ا�صتخدمت	كلمة	ديداكتيك	يف	الرتبية	اأول	مرة	كمرادف	لفن	التعليم	من	قبل	كومينيو�ص	يف	كتابه	

الديداكتيكية	 امل�صاكل	 ربط	 والذي	 	،1  1657 �صنة	 	»Didactica Magna الكربى	 »الديداكتيك	
اأ�ص�ص	 	Herbartهربارت	و�صع	ع�رص	التا�صع مب�صري	االإن�صان	يف	نظام	الكون2.	وخالل	القرن	

ن�صق	للتعلم	بناء	على	مرتكزات	علمية.	3 

وهناك	من	منظري	علوم	الرتبية	من	اعترب	هان�ص	اأيبليHans Aebli	اأول	من	اقرتح	�صنة	1951 
اإطارا	عمليا	ملو�صوع	الديداكتيك	يف	موؤلفه	La didactique psychologique،	حيث	نظر	اإىل	

الديداكتيك	كمجال	تطبيقي	لنتائج	ال�صيكولوجيا	التكوينية4

داللة	 مع	 واأحيانا	 	]...[ كــــ»نعت/�صفة	 الفرن�صية	 اللغة	 »ديداكتيك«	يف	 كلمة	 ا�صتعملت	 ولطاملا	

اإ�صافية	قدحية،	لو�صف	كل	ما	له	عالقة	بالتدري�ص	باعتباره	نقال	تلقينيا	للمعرفة	اأ�صا�صا.	اأما	االآن	

الطابع	 ذات	 املعرفية	 احلقول	 من	 حزمة	 اإىل	 االأقل	 على	 اأو	 علم،	 اإىل	 ي�صري	 اإ�صما	 �صارت	 فقد	

العلمي»5.	

وي�صري	االأ�صتاذ	حممد	الدريج،	ب�صدد	هذه	الكلمة،	اإىل	اجتاهني؛	االأول	يعتربه	»	جمرد	�صفة	ننعت	

بها	الن�صاط	التعليمي	الذي	يحدث	اأ�صا�صا	داخل	حجرات	الدر�ص«،	والثاين	»يجعل	من	الديداكتيك	

علما	م�صتقال	من	علوم	الرتبية«6.

املوؤ�ص�صي	 اال�صتعمال	 كبري	يف	 تزايد	 مع	 االأخرية،	 الداللة	 تر�صيخ	 »ترافق	 ال�صبعينات	 بداية	 ومنذ	

)جامعي،	وزاري(	للكلمة،	عالوة	على	تنامي	قوي	-كمي	على	االأقل-	لالأعمال	العلمية	التي	تعلن	

انتماءها	اإىل	هذا	احلقل	املعريف	»7.	

به	جمموعة	 ترتبط	 ميدان	معريف	جديد	 دانييل	الكومبDaniel Lacombe	وجود	 اأثبت	 هكذا	
من	التخ�ص�صات	تدور	حول	اإ�صكاليات	التدري�ص.	والبد	هنا	اأن	ن�صري	اإىل	اأن	اإ�صكاليات	التدري�ص	

كانت	اأي�صا	مو�صوعا	حلقل	البيداغوجيا،	اإال	اأن	هذه	االأخرية	كانت	تنظر	اإىل	اإ�صكالية	التدري�ص	من	

فيها	يف	 النظر	 �صنعمق	 الديداكتيكي	جتاوزه.	وتلك	ق�صية	 املنظور	 منظور	عام،	وهذا	ما	يحاول	

الفقرات	املوالية	من	هذه	الدرا�صة.

1  محمد الدريج، «عودة إلى تعريف الديداكتيك أو علم التدريس«، مجلة علوم التربية، عدد 47، مارس 2011، ص. 8 

2  Decorte et all, Les fondements de l’action didactique, De Boeck, 1990, p. 328.

3  Decorte et all, op. cit…p. 329. 

4  أحمد أوزي، المعجم الموسوعي لعلوم التربية، الدار البيضاء، 2006، ص. 140.
5  Daniel Lacombe . » Didactique », In Encyclopoedia Universalis, France, S. A. ,2002 , Corpus 7. p. 300

6  محمد الدريج، 2011، ص. 7-8 
7  Daniel Lacombe .. ,op.cit., p. 300 
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الديداكتيك: مستويان للمفهوم.

البد	من	التمييز	يف	البداية	بني	م�صتويني	للمفهوم،	�صواء	تعلق	االأمر	مبفهوم	الديداكتيك	اأو	باملفاهيم	

ذات	ال�صلة	الوثيقة	به	مثل	البيداغوجيا	والرتبية.	

اأو	الديداكتيكية.	 اأو	البيداغوجية	 امل�صتوى	االأول	ذو	ارتباط	وثيق	باملمار�صات	الرتبوية	 	.1
و�صنفح�ص	هذا	امل�صتوى	من	خالل	مفهومي	الرتبية	اأوال	والديداكتيك	ثانيا.	

لنتمعن	يف	التعاريف	التالية	اخلا�صة	بالرتبية:

عند	مياالريه	Mialaret	G.:	»الرتبية	هي	فعل	ممار�ص	على	ذات	اأو	جمموعة	ذوات	 –
]...[	مبا	هو	موافق	عليه	بل	ومطلوب	من	هذه	الذات	اأو	الذوات،	و	يهدف	هذا	الفعل	
هوؤالء	 لديها	طاقات	حية	جديدة	وي�صري	 تن�صاأ	 الذات	حتى	 تغيري	عميق	يف	 اإحداث	 اإىل	

اأنف�صهم	عنا�رص	حية	لهذا	الفعل	املمار�ص	عليهم«8.	

ممار�ص	 – بفعل	 االأمر	 تعلق	 كلما	 تربية	 عن	 Hadji	Ch.»نتكلم	 حجي	 �صارل	 وعند	
على	فرد	اأو	جمموعة	اأفراد	بهدف	ت�صكيل	�صلوك	االأ�صخا�ص	املعنيني	وتوجيهه	االجتاه	

املرغوب«	9.	

فالرتبية	يف	هذين	التعريفني	هي	فعل،	وهي،	بعبارة	اأخرى،	ممار�صة	اجتماعية	تدخل	يف	اإطار	

ما	ي�صميه	علماء	االجتماع	عادة	بالتن�صئة	االجتماعية.	وباإيجاز	فمفهوم	الرتبية	يحيل	يف	التعريفني	

على	واقع.

	بالن�صبة	للديداكتيك،	لننطلق	من	تعريف	كوليدراي	Colidray	االآتي:

»	الديداكتيك	تعني	فن	التدري�ص،	و	كثريا	ما	ت�صتعمل	هذه	الكلمة	لتمييز	بع�ص	التقنيات	 –

وبع�ص	املواد	التي	يتم	اللجوء	اإليها	لغر�ص	التدري�ص،	وكنعت	لطريقة	يف	التدري�ص	فاإن	

امل�صطلح	يعني	باخل�صو�ص	الطريقة	التوجيهية«10.

	يحيل	هذا	التعريف	اإذن	على	الفن	وطريقة	التدري�ص،	لذا	فهو	يق�صد	املمار�صة	التدري�صية.	والتطابق	

هنا	وا�صح	مع	التعريفات	الواردة	يف	جمال	الرتبية.	

الثاين	فاإنه	ال	يحيل	على	الواقع	اأو	املمار�صة	بل	على	الدرا�صة	التحليلية	لهذا	 امل�صتوى	 اأما	 	 	.2
الواقع	)الرتبوي	عامة	و	الديداكتيكي	حتديدا(،	اأو	قل	اإن	هذا	امل�صتوى	يحيل	على	العلم	الذي	يدر�ص	

8  G. Mialaret, les sciences de l’éducation, Que sais-je? P. U. F. Paris, 1991, p.30 
9  Ch. Hadji, Penser et agir l’éducation, E. S. F. Paris, 1992, p. 31 

10  ورد عند محمد الدريج، « ماهي الديداكتيك؟« مجلة التدريس، العدد 7، السنة 1984ص. 44
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هذا	الواقع.	ويف	هذا	ال�صياق	نورد	التعاريف	االآتية:

الرتبية	باعتبارها	علوما:

»	حتاول	علوم	الرتبية،	اليوم،	االنفالت	من	ال�صفتني	العلموية	واالإيديولوجية	اللتني	 –

تبعدانها،	ب�صورة	قد	تزيد	اأو	تنق�ص،	عن	دائرة	العلوم	النافعة.	فهي	تريد،	بكل	توا�صع	

وجدارة،	اأن	تكون	منتجة	لنماذج	لفهم	ال�صاأن	الرتبوي.«11 

ثالثة	 بني	 التمف�صل	 حتاول	 الرتبية	 علوم	 اأن	 دوفوالي	 يو�صح	 النموذج	 مفهوم	 مع	 وان�صجاما	

اأقطاب:

الفل�صفي	 � التفكري	 وتفعيل	 الغايات	 حتديد	 على	 يحيل	 	،Axiologiqueغائي/قيمي قطب	

وال�صيا�صي؛

قطب	علميScientifique،	يحيل	على	املعارف	التي	تنتجها	العلوم	االإن�صانية	)ال�صيكولوجيا	 �
)مثل	 التجريبية	 العلوم	 بع�ص	 اأي�صا	 ولكن	 واالقت�صاد...(	 والل�صانيات	 وال�صو�صيولوجيا	

البيولوجيا(؛

قطب	عملي	واأداتيPraxéologique،	يحيل	على	االأدوات	والفعل	املنظم/	املعدل...12 �

الديداكتيك باعتباره دراسة علمية

لنتاأمل	التعريفات	االآتية:

»	الديداكتيك	هي	الدرا�صة	العلمية	لنظام	و�صعيات	التعلم	التي	يعي�صها	املتعلم	ق�صد	حتقيق	 –

هدف	معريف،	اأو	عاطفي	اأو	حركي«13؛	

»	تهدف	الديداكتيك،	باعتبارها	علما	م�صاعدا	للبيداغوجيا	)ولكنه	علم	�رصوري(،	اإىل	 –

التخطيط	والتجريب	والتنظيم	والتدخل	]البيداغوجي[«14؛

»	نق�صد	بالديداكتيك	]...[	الدرا�صة	العلمية	لطرق	التدري�ص	وتقنياته	والأ�صكال	تنظيم	 –
مواقف	التعلم	التي	يخ�صع	لها	التلميذ	يف	املوؤ�ص�صة	التعليمية،	ق�صد	بلوغ	االأهداف	امل�صطرة	

موؤ�ص�صيا،	�صواء	على	امل�صتوى	العقلي	اأو	الوجداين	اأو	احل�صي-حركي،	وحتقيق،	لديه،	

املعارف	والكفايات	والقدرات	واالجتاهات	والقيم«15	.

11 M. Develay , Ph. Meirieu, Emile, reviens vite, ils sont devenus fous. E. S. F. Paris, 1992, p. 45 
12 Ibid., p. 45 
13  الفاليLavallée، ورد عند المكي المروني، البيداغوجيا المعاصرة وقضايا التعليم النظامي، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بالرباط، أطالل العربية للطباعة والنشر، 1993ص .95 
14  D. Boumnich, Une pédagogie sans déchets, I. R. E. A. 1986, p. 27 

15  محمد الدريج، 2011، مرجع سابق، ص. 11. 
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على	اأنه	ميكن	اعتبار	التعريفات	التي	جاء	بها	كل	من	جــــ.	كـــــ.	غانيون	C Gagnon J.	واألبري	

بـــــــ.	 و	 	Jacques Desautelsديزوطيل جـــــ.	 اأوردها	 والتي	 	،Albert Morfمورف

املواد	 بديداكتيك	 ي�صمى	 ما	 مع	 تتما�صى	 التي	 التعريفات	 من	 	Peérre-Lean Trempeطرومب
الدرا�صية:

:	.C.	Gagnon J	غانيون	كـــــــ.	جــــ.	تعريف	فهذا

»الديداكتيك	اإ�صكالية	�صاملة	وديناميكية	تت�صمن:

تاأمال	وتفكريا	يف	طبيعة	املادة	الدرا�صية،	وكذا	يف	طبيعة	وغايات	تعليمها؛ –

�صياغة	فر�صياتها	انطالقا	من	املعطيات	التي	تتجدد	وتتنوع	با�صتمرار	لكل	من	علم	النف�ص	 –

والبيداغوجيا	وعلم	االجتماع...األخ؛

درا�صة	نظرية	وتطبيقية	للفعل	البيداغوجي	املتعلق	بتدري�ص	املادة.«16  –

	:Albert Morf	مورف	األبري	تعريف	وهذا

قائال:	 املعارف...	«	وي�صيف	 تكوين	 بوا�صطتها	يف	جمال	 نتدخل	 التي	 ال�صرتاتيجيات	 »جمموع	

»اإن	التعلم	الذي	يتعلق	مب�صامني	حمددة	ومعروفة	يف	العادة،	ال	ميثل	�صوى	جزء	من	الرتبية.	اإذ	

تتعلق	هذه	االأخرية	بتكوين	ال�صخ�صية	بتمامها.	ثم	اإننا	حني	نتطرق	من	جهة	اأخرى	اإىل	الديداكتيك	

من	زاوية	ال�صرتاتيجيات	فاإننا	نغفل	غاية	التعلم.«17 

التي	 العلمية	 املمار�صة	 على	 اأنها	حتيل	 الديداكتيك	 اأو	 للرتبية	 املقرتحة	 التعريفات	 هذه	 من	 ن�صتنتج	

تدر�ص	هذا	الواقع؛	فهي،	اأي	علوم	الرتبية	مبا	يف	ذلك	الديداكتيك،	تريد	اأن	تكون	منتجة	للمفاهيم	

فاإن	 وبالتايل	 والواقعية،	 والعلمية	 الغائية	 اأبعاده	 يف	 واإدراكه	 الرتبوي	 ال�صاأن	 با�صتيعاب	 الكفيلة	

الديداكتيك	درا�صة	علمية	لو�صعيات	التعلم	اأو	ملحتويات	التدري�ص	وطرقه،	واإ�صكالية	�صاملة	للتاأمل	

والتفكري	يف	طبيعة	املادة	الدرا�صية	والفعل	البيداغوجي...	

الواقع	 يحيل	على	 الذي	 )االأول	 امل�صتويني	 االإب�صتمولوجية	بني	 امل�صافة	 باأن	 للتذكري	 اإذن	 نحتاج	 ال	

بداهته،	 على	 التمييز،	 هذا	 ويكت�صي	 وظاهرة.	 جلية	 العلمية(	 املمار�صة	 على	 يحيل	 الذي	 والثاين	

الرتبوي	 الواقع	 فالواقع	)وهنا	نتحدث	عن	 املنهجية	واالإبي�صتمولوجية؛	 الناحية	 اأهمية	ق�صوى	من	

اأو	الديداكتيكي(	ال	ينعك�ص	يف	ذهن	الدار�ص	اأو	املحلل	كانعكا�ص	ال�صورة	يف	املراآة.	والإدراك	هذا	

الواقع.	والعلم	 لهذا	 اإىل	متثل	 الواقع	 ي�صتحيل	معها	 فكرية	 اآليات	 الواقع	ومتثله	منر	عرب	توظيف	

يف	املنظور	املعا�رص،	خ�صو�صا	يف	العلوم	االجتماعية،	ال	يدعي	عك�ص	الواقع	ب�صكل	�صاف	مثل	

16  Desautel Jacques, Trempe Péerre-Lean, »Qu’est ce que la didactique ?» In Didactique en sciences ex-
périmentales 61-62 .ترجمة: رشيد بناني، من البيداغوجيا إلى الديداكتيك، منشورات الحوار األكاديمي الجامعي، 1991، ص. 

17  نفس المرجع، ص. 63.
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املراآة،	بل	يعترب	اأنه	يعك�ص	هذا	الواقع	من	خالل	بناء	ذهني	معني،	و�صمن	اإطار	منهجي	خا�ص	

و�صمن	�رصوط	معرفية	معينة.	

Max Weber	يف	كثري	 الذهنيType idéal،	الذي	وظفه	ماك�ص	ڤيرب	 النموذج	 ويعترب	مفهوم	
اأبحاثه،	املفهوم	االأكرث	تعبريا	عن	هذا	املنظور	املعا�رص	للعلوم	االإن�صانية	واالجتماعية.	لي�ص	 من	

النموذج	الذهني	لظاهرة	اإن�صانية	واقعا،	بل	فقط	�صورة	قد	تقرتب	اأو	تبتعد	عن	هذا	الواقع.	ويق�صد	

بالنموذج	الذهني	»	تكوين	حكم	قيمة،	فهو	لي�ص	فر�صية	ولكنه	يرمي	اإىل	توجيه	�صياغة	الفر�صيات،	

ومن	جهة	اأخرى	فهو	لي�ص	عر�صا/ا�صتعرا�صا	للواقع	ولكنه	يق�صد	مد	هذا	العر�ص	باأدوات	تعبري	

متوافق	ب�صاأنها	]...[نح�صل	على	النموذج	الذهني	بت�صخيم	وجهة	نظر	اأو	وجهات	نظر]...[،	
ت�صكيل	لوحة	نظرية	 اأجل	 ]...[	من	 ب�صكل	منف�صل	 املعطاة	 الظواهر	 وبالربط	بني	جمموعة	من	

متجان�صة.«18 

هذا	من	جهة	ومن	جهة	اأخرى	ميكن	اعتبار	النموذج	الذهني	اإرها�صا	اأو	بداية	للنظرية	اأو	فح�صا	

لها،	فالنماذج	عادة	»	متكن	من	بناء	النظريات،	حيث	اأنها	تلخ�ص	وتختزل	املكونات	والعنا�رص	

والعالقات	القائمة	بينها،	وهي	بذلك	تكون	خطوة	نحو	بناء	نظرية	للعملية	الرتبوية،	كما	اأنها	اأداة	

للتفكري؛	اأما	وظيفتها	الرتبوية	فتتحدد	اأ�صا�صا	يف:	

�رصح	ما	يحدث	و�صفه؛ –

االإر�صاد	اإىل	ا�صرتاتيجيات	و�صيا�صات	تربوية	«	19  –

وا�صح	اإذن	اأنه	المنا�ص	للديداكتيك،	اإذا	كان	يطمح	اإىل	اأن	يكون	درا�صة	علمية	للواقع،	من	اأن	

املنظور	 مع	 يلتقي	 ما	 وهو	 الرتبوي«،	 ال�صاأن	 وا�صتيعاب	 لفهم	 نظرية	 »مناذج	 بناء	 على	 يرتكز	

الفيربي	مبختلف	جتلياته.	

ف�صال	عن	ذلك	فالديداكتيك،	مقاربة	اأو	�صريورة	/م�صلك	بحثي)ة(	تدر�ص	بع�ص	املظاهر	الرتبوية	

املظاهر	 املعريف	 دانييل	الكومب	يف	هذا	احلقل	 بتخ�ص�ص	دقيق.	وقد	ميز	 االأمر	 يتعلق	 اأكرث	مما	

االآتية:

»	املظهر	املعريف	)الذي	يتعار�ص	]...[	مع	املظاهر	العالئقية	واملوؤ�ص�صية	يف	البيداغوجيا،	 –
اأو	مع	املظهر	العام	للرتبية(؛	

ال�صمعية	 – والو�صائل	 االإعالمياتية	 املواد	 يف	 ينح�رص	 ال	 )الذي	 التكنولوجي	 املظهر	

الب�رصية(؛

18  Max Weber , Essais sur la théorie de la science, Trad. J. Freund, 1969, p. 83 
19  عبد الكريم غريب، الكفايات واسترتيجيات اكتسابها، عالم التربية، 2001، ص. 141 
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ديداكتيك	 – عن	 نتكلم	 ما	 اأكرث	 درا�صية	 مادة	 ديداكتيك	 عن	 نتكلم	 )بحيث	 الن�صبي	 املظهر	

عامة(	«.20 

ي�صمى	 ما	 اأو	 التدري�ص	 مادة	 هو	 االأول	 تخ�ص�صني؛	 االأقل،	 على	 الديداكتيكية،	 الدرا�صة	 تفرت�ص	

ي�صتخدم	 الذي	 بالتخ�ص�ص	 االأمر	 ويتعلق	 كاأداة،	 يتدخل	 الثاين	 والتخ�ص�ص	 املو�صوع،	 باملادة	

مثال	يف	مبا�رصة	اأبحاث	ميدانية	اأو	اإح�صائية	حول	تعلم	املادة	اأو	تدري�صها	اأو	اإ�صكالياتها	]...[	مثل	

االإح�صاء.21 

باملنهج	 االلتزام	 باالأ�صا�ص،	 منها،	 دقيقة	 �رصوطا	 	« تتطلب	 العلمية	 الدرا�صة	 اأن	 الوا�صح	 ومن	

العلمي	يف	طرح	االإ�صكالية	وو�صع	الفر�صيات	و�صياغتها	ومتحي�صها	للتاأكد	من	�صحتها	عن	طريق	

التي	 التعلمية	 الو�صعيات	 على	 الدرا�صة	 هذه	 تن�صب	 املو�صوع	 حيث	 ومن	 والتجريب،	 االختبار	

يلعب	فيها	املتعلم	)التلميذ(	الدور	االأ�صا�صي«.22 

الذي	 واملنهج	 ما	هو	مو�صوعها	من	جهة،	 علمية	 ما	مييز	معرفة	 اأن	 القول	 العموم،	ميكن	 على	

تعتمد	عليه	من	جهة	اأخرى.	ويف	هذا	االإطار	فاإن	الديداكتيك	باعتباره	مقاربة	اأو	�صريورة/م�صلك	

بحثي)ة(	ي�صري	يف	اجتاه	تذليل	هذين	اجلانبني.

لقد	حاولنا	اإىل	حد	االآن	القيام	مبجهود	تو�صيحي	فقط	ميزنا	فيه	بني	م�صتويني،	على	اأن	االأمر	يف	

حقل	الديداكتيك	اأكرب	من	تو�صيح	هذين	امل�صتويني،	اإذ	ن�صادف،	عرب	حتليالت	مفهوم	الديداكتيك،	

ما	 والق�صايا	 االإ�صكاالت	 هذه	 ومن	 املعريف.	 احلقل	 هذا	 ومو�صوع	 بهوية	 عالقة	 ذات	 اإ�صكاالت	

�صنناق�صه	فيما	ياأتي:

الديداكتيك: علم أم نموذج للفعل؟ 

التدري�ص،	 الـدرا�صة	العلمية	لو�صعية	 الديـداكتيك	على	 لنبداأ	باالإ�صكالية	االأوىل	وهي:	هل	يقت�صـر	

اأم	اأنه	يطمح	ليكون	منوذجا	للفـعل	Modèle d’action	اأي	منوذجـا	للتطبـيق؟	ويف	نف�ص	ال�صياق	
ميكن	طرح	اإ�صكال	العالقة	بني	الديداكتيك	والبيداغوجيا،	هذه	االأخرية،	التي	هي	يف	االأ�صل	بحث	

عن	مناذج	للفعل	اأو	مناذج	تطبيقية؟	اإن	االإ�صكاليتني	مرتابطتان،	اأو	اأنهما	ميثالن	وجهني	الإ�صكالية	

واحدة،	لذا	ال	ميكن	حتليلهما	اإال	بالربط	بينهما.

اإن	املنظور	البيداغوجي	يرتكز	اأ�صا�صا	على	مفهوم	التطبيق	والعمل	املبنيني	على	اأ�صا�ص	نظرة	فل�صفية	

ت�صتند	اإىل	ت�صور	خا�ص	عن	الكون	واملجتمع	واالإن�صان	واملعرفة،	لذا	ميكن	حتليل	كل	بيداغوجيا	

الالتوجيهية	 البيداغوجيا	 وهناك	 التحررية	 البيداغوجيا	 فهناك	 هذه.	 الفل�صفية	 نظرتها	 على	 بناء	

20  D. Lacombe, » Didactique » 2002, op. cit., p. 301
21  Ibid., p. 301 

22  محمد الدريج، 2011، ص. 10.
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والبيداغوجيا	الالمدر�صية	...	األخ.	وهي	بيداغوجيات	م�صتوحاة	من	فل�صفات	تربوية	ت�صتمد	اأ�ص�صها	

من	نظرة	خا�صة	للكون	واالإن�صان	واملجتمع،	يتم	تهيئ	املتعلم	يف	اإطارها.	وهنا	يتعـلق	االأمـر	مبيل	

هذه	البيداغوجيـات	اإىل	التاأثـري	فيى	الواقع؛	اإننا	اإذن	يف	حالة	فعل.

اأما	املنظور	الديداكتيكي	فاإنه	ي�صتهدف	النظر	اإىل	الواقع	الرتبوي	والبيداغوجي	من	زاوية	علمية	

للك�صف	عن	عنا�رصه	يف	تفاعلها	و�صريورتها،	لذا	فاإنه	ينبني	على	حتليل	واقع	التـــدري�ص	وفهمه	يف	

البداية.	فهو	ي�صبــو	اإذن	اإىل	املعــرفة	اخلال�صة	واملجردة	.	فالعلم،	يف	�صكله	ال�صايف،	ينحو	منحى	

الفهم	والتعليل	دون	ادعاء	اإيجاد	حلول	للق�صايا	امللمو�صة	واليومية؛	ويقول	الكومب	يف	هذا	ال�صياق:	

»	منذ	اأزيد	من	قرنني،	كلما	اكت�صفت	جمتمعاتنا	الغربية	تعا�صة	ما؛	تعا�صة	الربوليتاري،	تعا�صة	العامل	

الثالث،	تعا�صة	الطفل	اأو	املراهق	غري	املوؤهل،	اإال	وقررت	الق�صاء	عليها	ونادت	على	العلم	والنيات	

احل�صنة.	ومن	هنا	توايل	ال�صعارات	ذات	ال�صبغة	التقنية-االإن�صانية	من	مثل:	الق�صاء	على	االإمالق	

الدعاة	 ي�صتطعه	 مل	 ما	 اأن	 على	 الدرا�صي.	 الف�صل	 وحماربة	 التخلف،	 على	 واالنت�صار	 والعوز،	

االإن�صانيون	ذوو	النيات	احل�صنة	Philanthropes	القيام	به	ل�صالح	العمال	الفالحيني	وال�صناعيني،	

وكذا	خرباء	االقت�صاد	والفالحة	حتقيقه	للفالحني	املفل�صني	يف	دول	اجلنوب،	ال	ي�صتطيع	الباحثون	

الديداكتيكيون	واملدر�صون	املوؤهلون	القيام	به	للتالميذ	الذين	يوجدون	يف	و�صعية	تربوية	�صعبة.	

الأننا	نعرف	اليوم-	ولو	اأن	ذلك	يقع	اإخفاوؤه-	اأن	كل	هذه	امل�صاكل	هي	اأوال	م�صاكل	�صيا�صية	]...[	

ويف	انتظار	ذلك	يبقى	دور	العلم،	وخا�صة	الديداكتيك،	هو	مالحظـة	الظـواهر	وبناء	املفاهيم	الـذي	

ميكننا	مـن	هذا	الو�صف.«23 

هناك	اإذن	منطق	خا�ص	بالعلم	يتغيى	املعرفة	اخلال�صـة	واملجـردة	ومنطق	خا�ص	باملمار�صة	)الفعل(	

يتغيى	التاأثري	يف	الواقع،	هذا	املنطق	االأخري	الذي	يحيل	على	تعقيد	�رصوط	الواقع	وحيثياته.	على	

اأن	االأمر	ال	يتعلق	يف	الواقع	بتفا�صل	اأو	اأحكام	معيارية	على	منطق	دون	اآخر،	كما	ال	يتعلق	بتنافر	

بينهما،	اأو	بحدود	قاطعة	وفا�صلة	بينهما،	بل	هو	فقط	حتديد	نظري	�رصف	خل�صو�صية	كل	جمال؛	

التحليل	 اأر�صية	 هي	 هل	 منها،	 املنطلق	 باالأر�صية	 الوعي	 كل	ممار�صة	 يقت�صي	يف	 االأمر	 اأن	 اأي	

املو�صوعي	للظواهر	اأم	اأر�صية	اإيجاد	معايري	حمددة	لتطبيق	النتائج	املتو�صل	اإليها؟

فاإن	 والقيم،	 واملهارات	 املعارف	 نقل	 كيفية	 يف	 ق�صاياه	 يختزل	 البيداغوجي	 املنظور	 كان	 واإذا	

يف	 الفاعلة	 املعطيات	 كل	 تفاعل	 اإىل	 ينظر	 بل	 االختزال	 هذا	 �صجني	 يبقى	 ال	 الديداكتيكي	 املنظور	

املمار�صة	الرتبوية.

اإن	علوم	الرتبية	عموما،كما	يقول	دوفوالي	Develay	M.،	»	تريد	اأن	تكون	و�صيلة	لبناء	مناذج	
 Vergnaud فرينيو	 ويقول	 	24 الواقع.«	 هذا	 يف	 والتاأثري	 الرتبوي	 للواقع	 اأح�صن	 فهم	 اأجل	 من	

23  D. Lacombe, op. cit., p. 300
24  M. Develay, Ph. Meirieu, Emile, reviens vite, ils sont devenus fous. op. cit., pp. 47-48 



127

مفهوم الديداكتيك: قضايا و وإشكاالت

G.	يف	هذا	ال�صدد:	»ينبغي	االبتعاد	عن	كل	خطاطة	اختزالية:	فالديداكتيك	ال	تختزل	يف	معرفة	
مادة	درا�صية	وال	يف	ال�صيكولوجيا	وال	يف	البيداغوجيا	وال	يف	التاريخ	وال	يف	االإبي�صتمولوجيا.	اإنها	

تفرت�ص	كل	ذلك	ولكنها	ال	تختزل	فيه،	فلها	هويتها	واإ�صكالياتها	ومناهجها.«25	فالديداكتيك	»	يوجد	

يف	مفرتق	الطرق	بني	البيداغوجيا	التي	تركز	على	الفعل	Le faire	وعلوم	الرتبية	التي	تركز	على	
املعرفة	اخلال�صة.	وهذه	الو�صعية	هي	ما	يف�رص	من	جهة	كون	عدم	وجود	اإجماع	حول	مو�صوعها،	

ومن	جهة	اأخرى	تعر�صها	ملخاطر	متعار�صة«.26 

لهذا	جند	حممد	الدريج،	بعد	اأن	يعرف	الديداكتيك	باعتباره	درا�صة	علمية،	ي�صيف	اأن	هذا	هو	اجلانب	

الديداكتيك	 النماذج	والنظريات،	ولكن	يف	اجلانب	التطبيقي	»	ي�صعى	 اأي	�صياغة	 النظري	فقط،	

للتو�صل	اإىل	ح�صيلة	متنوعة	من	النتائج	التي	�صت�صاعد	كال	من	املدر�ص	واملوؤطر	وامل�رصف	الرتبوي	

وغريهم	...	على	اإدراك	طبيعة	عملهم	والتب�رص	بامل�صاكل	التي	تعرت�صهم	مما	يي�رص	�صبل	التغلب	

عليها	وي�صهل	قيامهم	بواجباتهم	الرتبوية	التعليمية	على	اأح�صن	وجه«27 

يف	نف�ص	ال�صياق	يولف	ديزوطيل	التعريف	االآتي	للديداكتيك	بقوله:	

	»اإنه	علم	تطبيقي	يتخذ	لنف�صه	كمو�صوع	اإعداد	وجتريب	ا�صرتاتيجيات	بيـداغوجـية	تهدف	اإىل	تي�صري	

متـكني	االأ�صـخا�ص	من	اإجنـاز	م�صـاريع	تربـوية.«	28

تروم	 علمية	 درا�صة	 يكون	 اأن	 اإىل	 املبداأ	 ي�صبو	من	حيث	 كان	 واإن	 الديداكتيك،	 اأن	 اإذن	 وا�صح	

املعرفة	املجردة،	فاإنه	يقرتب	من	البيداغوجيا	من	حيث	التاأثري29.	اإنها	مفارقة	بالفعل،	خ�صو�صا	

اإذا	ا�صتح�رصنا	التمـييز	الـذي	قـام	به	مـاك�ص	فيـربMax weber	فـي	كـتابه:	»العـامل	وال�صـيا�صـي30 
»	بني	منطق	العامل	)بالن�صبة	لنا	الديداكتيكي(	الذي	يروم	املعرفة	اخلال�صة،	وبني	منطق	ال�صيا�صي	

الواقع	 التاأثري	يف	 الواقع	وتغيريه.	فحينما	نروم	 التاأثري	يف	 الذي	يروم	 البيداغوجي(	 لنا	 )بالن�صبة	

وتغيري	وجهته	اأو	معاجلة	ظواهر	معينة	نخرج	من	دائرة	العلم	اإىل	دائرة	ال�صيا�صة	ح�صب	ڤيرب،	ويف	

ال�صياق	االنتقاد	امل�صهور	 البيداغوجيا.	ويدخل	يف	هذا	 اإىل	 العلم	 اأو	 الديداكتيك	 حالتنا،	نخرج	من	

الذي	وجهه	ماك�ص	فيرب	للمارك�صية	والتي	تريد،	يف	نظره،	اأن	جتمع	بني	كونها	علما	للمجتمعات	

الب�رصية	يدرك	منطق	�صريورتها	من	جهة،	وبني	كونها	�صيا�صة	لتغيري	واقع	هذه	املجتمعات.

يبدو	اأن	هذه	الثنائية	بني	اجلانبني	التنظريي	والتطبيقي	للديداكتيك	تتجه	لت�صبح	جوانب	اأو	منظورات	

ثالث،	فيطرح	بالتايل	ال�صوؤال	االآتي:	هل	هذه	املنظورات	متناغمة؟	واإذا	كانت	كذلك	فهل	تتكامل	

25  A. Vergnioux, L. Cornu, La didactique en questions, C. N. R. P. 1992, p.42ورد عند: 
26 Ch. Hadji, Penser et agir l’éducation, op. cit, , p. 158

27  محمد الدريج، 2011، مرجع سابق، ص. 11.
28  Desautel Jacques, Trempe Péerre-Lean, »Qu’est ce que la didactique ?» In Didactique en sciences 

expérimentales 70 .ترجمة: رشيد بناني نفس المرجع، ص 
29 .Ch. Hadji, Penser et agir l’éducation, .op. cit., 
30  Max Weber, Le savant et le politique, plon, 1959, Traduction J. Frund.
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على	م�صتوى	املمار�صة؟31

الديداكتيك والقابلية للتربية 

لي�صا	 اأنهما	 كما	 التدري�ص،	 لعلم	 مو�صوعان	 للتعلم	 اجتماعي	 كمجال	 املدر�صة	 اأو	 التعلم	 ي�صكل	 ال	

اأن	املدر�صة	 التدري�ص	كما	 تاأ�صي�ص	نظرية	علم	 اأ�صا�صي	يف	 التعلم	 التدري�ص،	لكن	 من	جماالت	علم	

�رصورية	ومفيدة	لكل	ن�صاط	تعليمي.32

من	البدهي	اأن	التدري�ص	نوع	من	التدخل	الديداكتيكي	والرتبوي	عموما،	وذلك	�صمن	و�صعيات	

تعليمية	تعلمية.	ولن	يكون	لهذا	التدخل	من	معنى	اإال	بالنظر	لنظريات	�صيكولوجية	و�صو�صيولوجية	

حمددة	...األخ،	جتعل	من	هذا	التدخل	اأمرا	ممكنا،	بل	اأمرا	ذا	فعالية	وذا	اأثر	يف	اإحداث	التغيري	

الرتبوي	والديداكتيكي	املن�صود.	و�صنتحدث	�صمن	هذه	االإ�صكالية	عن	ثالثة	جماالت	ذات	ارتباط	

وثيق	بالديداكتيك؛	وهي	�صيكولوجيا	النمو	و�صو�صيولوجيا	الرتبية	والبعد	الثقايف	املغيب	يف	الغالب.

التعلم ومجال سيكولوجيا النمو . 1

اإ�صكالية	 ب�صدد	 متناف�صني	 منوذجني	 اإجماال،	 جند،	 املجال	 هذا	 يف	 النظريات	 ا�صتقراء	 خالل	 من	

ر	عن	
نَّ
ُيعبــ بحيث	 متعار�صة	 قبلية	 افرتا�صات	 اإىل	 النموذجان	 للفرد.	وي�صتند	 العقلي	والعام	 النمو	

كل	منوذج	بكلمة	جمازية؛	وهكذا	يحيل	م�صطلح	البلورCristal	على	النموذج	االأول	وم�صطلح	

ال�رصارة	Flamme 33	على	النموذج	الثاين:

يقود	 وانتظامها،	 اخلا�صة	 البنيات	 لثبات	 اأنه	�صورة	 »	ومبا	 البلور،	 املتمثل	يف	 االأول	 فالنموذج	

مبعنى	 الك�صف	 اأنه	 على	 النمو	 تعريف	 فيتم	 الفطرية،	 واخلطاطات	 الداخلية	 احلقائق	 تف�صيل	 اإىل	

الفرد،	وكل	 داخل	 منبثقة	من	 بنية	 الك�صف	عن	 �صوى	 للو�صط	 الفوتوغرايف،	وال	دور	 الت�صوير	

�صيء	متوقف	على	الربنامج	الداخلي	)الربنامج	الوراثي	اأو	اجلينة( 34،	ويحيل	هذا	النموذج	على	

انتظام	وتفاعل	البنيات	الداخلية	ب�صكل	تكون	معه	الت�صورات	والتمثالت	الــداخلـية	هـي	االأ�صـا�ص،	

وهنــا	تكـون	االأولـويـة	لالأ�صكـال	الفطرية،	وبالتايل	تكون	الرتبية	اأوالديداكتيك	حتديدا،	باعتباره	

تدخال	ديداكتيكيا	الإحداث	النمو	وعمال	ق�صديا	ي�صتهدف	التغيري	البيداغوجي،	اإما	اأنه	اأمر	غري	ذي	

جدوى	منطقيا	اأو	تكون	جدواه	يف	الك�صف	عن	البنية	الداخلية.

31  يحيل فليب جونير وسوزان لوران على ثالثة منظورات هي ما سمياه: ديداكتيك الممارسة Didactique praticienne وهي التي 
 Didactiqueيباشرها المدرس والممارس حيث تكون عالقته بالمعرفة في إطار ما يسمى النقل الديداكتيكي، والديداكتيك المعيارية
 Didactiqueالتي ترتبط بالبرامج والمناهج الدراسية والتوجيهات التربوية الصادرة عن الوزارة، والديداكتيك النقدية normative
 Philippe Jonnaert, Suzanne.للدراسة والبحث الباحثون الجامعيون حقال معرفيا  التي يعتبرها   critique et prospective
 Laurin. )Sous dir.( Les didactiques des disciplines. Un Débat contemporain, Presses de l’Université

 .du Québc, 2001, p. 5
32  محمد الدريج، 2011، مرجع سابق، ص. 17-18. 

33  Ch. Hadji, Penser et agir l’éducation, .op. cit., p.37
34  Ibid., p. 37-38 
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واأما	النمودج	الثاين	املتج�صد	يف	ال�رصارة،	»	ومبا	اأنها	�صورة	للدميومة	ال�صاملة	لالأ�صكال	اخلارجية	

على	الرغم	من	وجود	حركية	داخلية	متوا�صلة،	فاإنه	مييل	اإىل	تف�صيل	�صريورة	التنظيم	الذاتي.	

التغريات	كفيلة	بخلق	نظام	جديد	لي�ص	جمرد	ك�صف	خلطة	تنظيمية	خلفية.«35	يعطي	هذا	 وتكون	

النموذج	اإذن	اأهمية	ق�صوى	للعوامل	اخلارجية	)املحيط(،	على	الرغم	من	وجود	ت�صورات	ومتثالت	

داخلية.	فخالل	النمو	تظهر	بنيات	جديدة	تدخل	يف	اإطار	املمكنات	الكامنة	يف	البنيات	الداخلية،	ال	

يف	اإطار	االأ�صكال	الفطرية.	يف	هذا	االإطار	يدخل	منظور	بياجي	Piaget	للعمل	البيداغوجي،	حيث	
يكون	للتدخل	الديداكتيكي	معنى	يقوم	على	اأ�صا�ص	تفاعل	البنيات	الداخلية	مع	املحيط	للدفع	بالبنيات	

الكامنة	واملمكنة	اإىل	ال�صطح	يف	اإطار	نوع	من	اجلدلية	بني	البنيات	الذهنية	واملمكنات.	

فعلى	 	.Vygotsky ڤيكوت�صكي	 الرو�صي	 الباحث	 اأكرب	هو	 املنظور	بجالء	 يج�صد	هذا	 اأن	من	 على	
الرغم	من	التقاء	بياجي	وڤيكوت�صكي	يف	بع�ص	اجلوانب	اإال	اأن	بينهما	اختالفا	ال	يت�صح	اإال	بـاإثارة	

اإ�صكـالية	النـمو	والتعلم.	و�صنناق�ص	هذه	النقطة	فيما	بعد.

المدرسة ومجال سوسيولوجيا التربية. 2

نظر	 وجهة	 من	 الدرا�صيني	 النجاح	 اأو	 الف�صل	 الرتبية	 �صو�صيولوجيا	 نظريات	 من	 كثري	 عاجلت	

ومتنوعة	 متباينة	 وحتليالت	 اجتاهات	 اتخذت	 واأبحاث	 لدرا�صات	 املجال	 وفتحت	 �صو�صيولوجية،	

تناولت	املدر�صة	بو�صفها	موؤ�ص�صة	اجتماعية	تربوية.

36،	وعلى	 اأجمعت	الدرا�صات	التجريبية	الكال�صيكية-	التي	اأجنزت	يف	اإطار	�صو�صيولوجيا	الرتبية	

الرغم	من	الفوارق	امللحوظة	بينها-	على	اأن	النجاح	الدرا�صي	مرتبط	مبتغري	االأ�صل	االإجتماعي.37 

ويرى	بورديو	وبا�رصون	Passeron P	C.	Bourdieu et J..	اأن	الطبقة	البورجوازية	تعيد	
اإنتاج	نف�صها	من	خالل	ثقافتها	التي	ت�صكل	�صلب	الثقافة	املدر�صية،	فهما	يعتربان	اأن	الفعل	البيداغوجي	

اأن	 بحكم	 رمزي	 عنف	 وهو	 ثقافيا،	 م�صنودة	 تع�صفية	 �صلطة	 قبل	 من	 مفرو�ص	 رمزي	 عنف	 هو	

عالقات	القوة	بني	اجلماعات	والطبقات	املكونة	لت�صكيلة	اجتماعية	تعترب	اأ�صا�ص	هذه	ال�صلطة	التع�صفية،	

وبحكم	فر�ص	تر�صيخ	دالالت	معينة	بوا�صطة	االنتقاء	واالإق�صاء	.	38 

البيداغوجي	 التغيري	 حتدث	 اأن	 ميكنها	 وال	 قدري،	 و�صع	 ذات	 املدر�صة	 تكون	 املنظور	 هذا	 يف	

بل	 اأ�صال،	 بالالتكافوؤ	 املتميز	 الواقع	 معاك�صة	 يقوى	على	 الديداكتيكي	ال	 التدخل	 اأن	 كما	 املن�صود،	

– ح�صب	هذا	املنظور-	الالتكافوؤ	التعليمي.	وهكذا	 اأكرث	من	ذلك،	قد	يكر�ص	التدخل	الديداكتيكي	
35  Ibid. p. 38
 La الصادرة في الستينات من القرن الماضي، و « معاودة اإلنتاج » Les héritiers 36  استند بورديو وباسرون في دراسة «الورثاء
reproduction“ الصادرة في بداية السبعينات إلى النظرية الماركسية، واعتبرا أن التربية، وهي أداة من أدوات السيطرة االجتماعية 

واإليديولوجية، مؤسسة على العنف الرمزي الذي تضطلع به الطبقة االجتماعية المهيمنة. 
37 M. Cherkaoui, Sociologie de l’éducation, Que sais-je ? P. U. F. Paris, 1989, p. 48 
38  P. Bourdieu et J. C. Passero, La reproduction-Eléments pour une théorie d’enseignement. Les éditions 

de Minuit, Paris, 1970, pp. 20-22. 
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يلعب	التدخل	الديداكتيكي	بالتخ�صي�ص،	والرتبية	ب�صفة	عامة،	دور	املحافظ	على	البنية	املجتمعية	

مبا	فيها	الرتبية	والبيداغوجيا.

انتقد	مفهوم	هوؤالء،	 الذي	 	،39  G.	Snyders �صيندر	 اآخرون	مثل	 كتاب	 انتقده	 ما	 بال�صبط	 هذا	

Establet	et R.	C Baudelot. 40	املب�صط	والقدري	 اإ�صتابليت	 اأي	بورديو	وبا�رصون	وبودلو	
للمدر�صة،	واأبرز	اأن	ما	حتتاجه	املوؤ�ص�صة	املدر�صية،	هو	حتريرها	فقط	من	نزعتها	ال�صكلية	ال�صيا�صية	

التعليمية.

من	 مفهومني	 واملراقبة«	 الرموز،	 الطبقات،	 	« كتابه	 يف	 	.Bernstein B برن�صتاين	 واأبدع	

 Famillesالو�صع على	 منبنية	 عائالت	 �صماه	 اأول	 �صنف	 العائالت؛	 من	 ل�صنفني	 حتديده	 خالل	

الأعــــــ�صاء	 الـــــرمزي	 بالــــــــو�صع	 مرتبطــــــة	 القرارات	 فيها	 تكون	 	positionnelles
 Orientées vers la ال�صخ�ص	 نحو	 موجهة	 عـائالت	 �صماه	 ثــــــــان	 و�صنـــــف	 العـــــــائلة،	

بني	 ما	 اإيجاد	عالقة	 حاول	 كما	 	41 للفرد،	 الثقايف	 بالو�صع	 القرارات	 فيها	 وترتبط	 	personne
ال�صلـوكات	 اأمنـاط	 النجاح	وتـوؤثـر	يف	 التـي	تنعك�ص	على	 الطبقية	 التعبري	املعريف	والبنيات	 اأمناط	

املـدر�صية	واالجتـماعية	للفــرد42 

�صو�صيولوجية	 اقت�صاديون	كال�صيكيون	جدد	ومدار�ص	 تبناها	 عالوة	على	ذلك	تطورت	نظريات	

ركزت	ال	على	املتغريات	املرتبطة	بالطبقة	اأو	الو�صط	االجتماعي	بل	على	املتغريات	امل�صتقبلية	للفرد.	

يف	هذا	االإطار	ميكن	اإدراج	بودون	Boudon	الذي	حاول	الربهنة	على	املفارقات	التي	تظهر	عند	
النظريات	املف�رصة	لعدم	التكافوؤ	يف	الفر�ص	التعليمية	بعدم	التكافوؤ	االجتماعي؛	فهو	يعترب	اأن	عدم	

التكافوؤ	يف	الفر�ص	التعليمية	هو	نتيجة	اإرادات	فردية	مرتبطة	بتطلعات	امل�صتقبل.	43 

البعد الثقافي. 3

العوامل	اخلارجية،	ونظربات	�صو�صيولوجيا	الرتبية	حتيل	 التعلم	حتيل	على	 	لئن	كانت	نظريات	

تتيحه	نظرية	 ما	 الثقايف/احل�صاري44،	وهو	 البعد	 ي�صتح�رصان	 فاإنهما	ال	 االجتماعي	 ال�صياق	 على	

 Ecole, Classe et Lutte des Classes : Une Relecture Critique de Baudelot-Establet, سنيدرز:  كتاب  39  يعتبر 
Bourdieu-Passeron et Illitch, Paris, P.U.F. Paris, 1976. كما يدل على ذلك عنوانه قراءة نقدية للهؤالء المؤلفين، وحاول 

فيه الرد على النقد الموجه إلى المدرسة واالعتراف لها بنوع من االستقاللية.
الماركسية في تحليل دور  النظرية   .L’Ecole capitaliste en France, Paris, Maspero, 1971 :40  استوحى بودلو-إستابليت
المدرسة. واعتبرا أن ال وجود لوحدة في مستوى المؤسسة المدرسية في فرنسا، البلد الرأسمالي، وأن االنقسام هو ما يطبع هذه المؤسسة 

المدرسية بين ثقافتين إحداهما بورجوازية مهيمنة والثانية بروليتارية، تقوم المؤسسة المدرسية بإعادة إنتاجهما.
.M. Cherkaoui, Sociologie de l’éducation, 1989, op. cit., p. 64  41

 Ibid. p. 60  42
 Ibid., p. 60  43

44  نحيل بهذا البعد الثقافي الحضاري على االختالف بين المجتمعات حسب كونها غربية أو شرقية، متقدمة أو نامية، األقليات الدينية 
الفرد  انعكاسا على عالقة  لها  المجتمعات اإلنسانية مجتمعات ذات خصوصيات متباينة ال شك أن  والثقافية...، وهو بعد يجعل من 
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ال�صياق	 يدمج	 اأ�صمل	 اأ�صا�ص	 على	 تقوم	 املعرفة	 نظرية	 فاإن	 التعلم،	 نظريات	 املعرفة.	على	عك�ص	

الثقايف/احل�صاري	الذي	يتم	فيه	التعلم،	ويعطي	لهذا	ال�صياق	مكانته	ودوره	وحجمه	يف	التعلم.	اأما	

نظريات	التعلم	فاإنها	تنفي،	�صمنيا،	دور	ال�صياق	الثقايف/	احل�صاري،	وجتعل	ح�صول	املعرفة	اأمرا	

فرديا	خال�صا	اأو	اأمرا	مرتبطا	باملحيط	االجتماعي	املبا�رص	والقريب.

�صمن	هذه	االإ�صكالية	ينبغي	ا�صتح�صار	ال�صعوبة	التي	يطرحها	متف�صل	البعد	القيمي	املتمثل	يف	غايات	

التوازن	 عدم	 اأن	 ذلك	 والعملي/االأداتي،	 ال�صو�صيو�صيا�صي	 البعد	 مع	 ...الخ	 املجتمع	 الرتبية،	

من	 واحد	 جانب	 يف	 عموما	 الرتبية	 لدور	 اختزال	 عنه	 ينتج	 قد	 املكونات	 هذه	 بني	 التمف�صل	 يف	

اجلوانب.	

يف	�صوء	هذا	االإ�صكال	لن	يكون	البحث	ال�صيكولوجي	وال�صو�صيولوجي	يف	جمال	الرتبية	ذا	معنى	

للرتبية	 القابلية	 م�صاألة	 تاأخذ	 هكذا	 العام.	 مفهومها	 الثقافية	يف	 االأبعاد	 ي�صتح�رص	 �صياق	 ظل	 اإال	يف	

تقنية	 م�صاألة	 لي�ص	 فالتعلم	 واحل�صارة.	 والثقافة	 املجتمع	 بخ�صو�صية	 املرتبطة	 اأي	 املحلية،	 اأبعادها	

اأو	اآلية	ب�صيطة	تتم	وفق	منبهات،	وهو	اأي�صا	لي�ص	بناء	�صيكولوجيا	فارغا،	بل	هو	عملية	تتم	�صمن	

يجدي	 لن	 وهكذا	 خا�صة،	 ب�صمات	 وت�صمها	 التعلم	 عملية	 تطبع	 وذهنية	 وثقافية	 اجتماعية	 �رصوط	

اإال	 اأخرى	 جمتمعات	 يف	 اأنتجت	 التي	 وال�صو�صيولوجية	 ال�صيكولوجية	 النظريات	 وترديد	 اجرتار	

بقدر	ما	ت�صكل	اإ�صاءات	ت�صتلزم	االإبداع	واحلفر	يف	اآليات	التعلم	�صمن	�رصوطها	و�صياقاتها	الثقافية	

واحل�صارية	اخلا�صة.

والبعد	 الرتبية	 و�صو�صيولوجيا	 النمو	 ب�صيكولوجيا	 الديداكتيك	 عالقة	 من	حتليل	 امل�صتقراأة	 اخلال�صة	

الثقايف	اأنه	لن	يكون	هناك	معنى	للتدخل	الديداكتيكي	اإال	يف	ظل	نظريات	�صيكولوجية	و�صو�صيولوجية	

معينة.	ومن	هنا	املفارقة	بني	الديداكتيك	وبع�ص	النظريات	ال�صيكولوجية	وال�صو�صيولوجية.

الديداكتيك بين التوجه البيداغوجي العام والتوجه 
اإلبستمولوجي الخاص.

البالد	 يف	 انبثقت	 عاما	 بيداغوجيا	 توجها	 باعتبارها	 االأهداف	 بيداغوجيا	 اأن	 املعروف	 من	

النظري	 باملرتكز	 التذكري	 اإىل	 نحتاج	 ال	 وقد	 الفرانكفونية،	 البالد	 اإىل	 ومنها	 االجنلو�صاك�صونية،	

ال�صيكولوجي	لهذه	البيداغوجيا	املتمثل	يف	املدر�صة	ال�صلوكية	عالوة	على	االأ�صا�ص	العام	والعملي	لهذه	

االأ�صا�ص	 ال�صمة	 ڤيرب	 ماك�ص	 اعتربها	 التي	 	،rationnalisation العقلنة	 يف	 واملتمثل	 البيداغوجيا	

التي	ميزت	املجتمعات	الغربية	منذ	بداية	الع�صور	احلديثة،	والتي	ات�صحت	ب�صورة	جلية	يف	املجال	

االقت�صادي.	

بالمعرفة وعلى التصورات والتمثالت ومختلف السلوكات وغيرها. 
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تزامنت	�صريورة	هذه	البيداغوجيا،	اإن	على	م�صتوى	التنظري	اأو	على	م�صتوى	املمار�صة	البيداغوجية،	

مع	تطور	نظرة	بيداغوجية	عامة	ترى	�رصورة	اإعطاء	الدور	االأكرب	لريا�صة	فكرية	تكون	فيها	

جميع	 تخرتق	 قد	 وقدرات	 مهارات	 على	 اال�صتغال	 يتم	 اأنه	 اأي	 ثانوي،	 دور	 ذات	 املحتويات	

املواد	الدرا�صية،	بل	ال	تكون	االأخرية،	اأي	املواد	الدرا�صية،	�صوى	عامل	م�صاعد	على	اإبراز	هذه	

القدرات.	

يف	هذا	ال�صياق	ميكن	اإدراج	ما	�صمي	بامل�صنفات	البيداغوجية:

بلوم	Bloom،«املجال	العقلي«؛ –

كراثوول	Krathwool،«املجال	ال�صو�صيووجداين«؛ –
�صمب�صون	Simpson.،«املجال	احل�صي	حركي«..(.45  –

وال�صك	اأن	هذا	املنظور	البيداغوجي	العام	مل	يكن	من�صجما	مع	لغة	امل�صنفات	فح�صب	بل	اعترب	حال	

اأي�صا	مل�صكل	انفجار	املعرفة	والذي	اأ�صبحت	تعرفه	جميع	احلقول	املعرفية.

كان	هذا	التطور	البيداغوجي	مت�صاوقا	مع	نظام	االإنتاج	وتنظيم	العمل	يف	البلدان	الراأ�صمالية،	حيث	

التكوين	 نوعا	خا�صا	من	 يتطلبان	 والتنظيم	 النظام	 هذا	 اأوجها.	وكان	 بلغت	 قد	 الطايلورية	 كانت	

اأهداف	حمددة	ودقيقة.	فال	 امل�صاغة	وفق	 الدقيقة	وامل�صبوطة	 االإجنازات	 التحكم	يف	 يرتكز	على	

غرابة	اأن	ن�صـهد	مع	هذه	التحوالت	انت�صار	مفاهيم	مثل:	االإجنازات،	ال�صلوكات	...

و�صجل،	خالل	ال�صتينات	من	القرن	20،	»	عدد	من	ال�صو�صيولوجيني	واملالحظني	للواقع	االجتماعي	

اأهمية	الطفرة	املهنية	التي	كانت	حت�صل:	نهاية	الطايلورية	وبروز	طرق	جديدة	يف	التدبري	والتوا�صل	

وت�صارع	التحوالت	االقت�صادية.	ومل	يعد	ي�صمح	كل	ذلك	بت�صور	تكوين	مهني	مرتكز	على	منوذج	

عنوان	 هي	 التكيف	 كلمة	 واأ�صبحت	 التقنية...	 االإجنازات	 التحكم	يف	 اأجل	 من	 �صارم	 اإ�رصاطي	

الرتكيز	 اأ�صبح	 اأ�صمل،	كما	 اأهداف	 االأ�صخا�ص	وفق	 تكوين	 ينبغي	 اأنه	 التاأكيد	على	 املرحلة،	وبداأ	

اأ�صا�صي	عام	ميكنهم	من	اال�صتفادة	مما	ي�صمى	 اأن	يتوفر	االأ�صخا�ص	على	تكوين	 اأنه	من	املهم	 على	

ا�صتغاال	 باعتبارها	 القدرات	 احلديث	عن	 بداأ	 امل�صتمر.	وهكذا	 التكوين	 يتيحها	 التي	 الثانية	 الفر�صة	

ذهنيا	يف	و�صعيات	خمتلفة«46.	هذا	هو	�صلب	التحول	من	بيداغوجيا	االأهداف	اإىل	املقاربة	بالكفايات	

التي	نعتت	باجليل	الثاين	لبيداغوجيا	االأهداف،	حـيث	اأخـذت	مفاهـيم	القدرات	والكفايات...	يف	

االنـت�صار.

يعود	هذا	االإ�صكال،	اإ�صكال	املحتوى	الدرا�صي	الذي	جتاهلته	البيداغوجيا	العامة،	اإىل	الظهور	من	

45  هذه النماذج الثالثة هي المشهورة، على أن هناك مساهمين كثر بالنسبة لكل مجال، ويمكن االطالع على المضمون العام لمصنفات 
C. Birzea Rendre opérationnel les objectifs péda-  ؤؤالء المساهمين في كتاب أجرأة األهداف البيداغوجية لبيرزيا : 

 gogiques, P.U.F. 1979, pp. 200-209
M. Develay Ph. Meirieu, Emile, reviens vite, ils sont devenus fous. op. cit., p. 138  46
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االإ�صكالية	 بال�صيغة	 ال�صناعية	 املجتمعات	 يف	 والديداكتيكية	 البيداغوجية	 النقا�صات	 �صياق	 يف	 جديد	

التالية:	هل	توجد	مناهج	وعمليات	منطقية	جمردة	عن	كل	حمتوى،	وقابلة	للتعلم؟	

البد،	لتحليل	هذا	االإ�صكال،	من	االإ�صارة	اإىل	جتارب	جرت	منذ	ال�صبعينات	)من	القرن	املا�صي(	

دارت	حول	نف�ص	االإ�صكال،	واإن	كانت	الأهداف	ويف	�صياقات	خا�صة،	جرى	بع�صها	يف	فرن�صا.	

كانت	هذه	التجارب	تطمح	اإىل	اإيجاد	تعلم	منهجي	خال�ص	خارج	ال�صياقات	املعرفية.....47 

الواقع	اأنه	لي�ص	اإ�صكاال	جديدا،	كما	اأنه	لي�ص	وليد	ال�صبعينات،	فقد	طرحه	ڤيكوت�صكي	يف	الثالثينيات	

من	القرن	الع�رصين،	وانتهى	اإىل	اأنه	ال	توجد	عمليات	منطقية	ومنهجية	وفكرية	اإال	يف	�صياق	معرفة	

ما،	اأي	يف	اإطار	حمتوى	ما.	وقد	اأنتج	يف	هذا	املجال	لغة	مفاهيمية	خا�صة	ارتبطت	به.	فالتعلم،	

A - É		نظر	ڤيكوت�صكي،	ال	ميكن	اأن	يكون	اإال	يف	�صياق	معرفة	ما،	و�صماه	تعلما	حمليا	اأو	�صيـاقيـ

prentissage local،	اأي	اأنــه	ال	يـمكن	ف�صـله	عن	ال�صـياق	املعـريف	املـرتـبط	بــه.48	وللرد	على	
من	يعتربون	اأن	تعلم	القدرات	العامة	التي	توظف	يف	خمتلف	الو�صعيات	املعرفية	اأمر	ممكن	يوؤكد	

اأن	ما	يوجد	هو	قدرات	�صغرىMicro-expertises 49	قد	ت�صرتك	فيها	بع�ص	احلقول	املعرفية،	

اإذ	حينما	تتوفر	هذه	القدرات	ال�صغرى	ميكن	نقل	القدرات	من	جمال	اإىل	اآخر،	اإال	اأن	االأمر،	يف	

نظره،	ال	يعني	وجود	قدرات	عامة	باملفهوم	الذي	مت	تو�صيحه	�صابقا.	

وقد	جاءت	بع�ص	التجارب	املعا�رصة،	وهي	جتريبية	باالأ�صا�ص،	لتدعم	هذه	الفكرة.	يكفي	االطالع	

على	التجربة	امل�صماة	با�صم	»	جان	فران�صوا	Francois	J.«	يف	كتاب	دفوالي50	ليتاأكد	دور	املحتوى	
يف	بناء	التعلم.

هكذا	فاإن	التوجه	االب�صتمولوجي،	الذي	يحيل	على	منطق	املادة	والتخ�ص�ص،	اأي	املحتوى	املعريف	

نتيجة	مو�صة	 اأنه	 اأو	 ال�صدفة	 الديداكتيك	مل	يكن	مبح�ص	 للمادة،	والذي	يخرتق	جمال	 واملنهجي	

علمية	ومعرفية،	بل	اإنه	موقف	نظري	ومعريف	ذو	جذور	علمية	وفل�صفية	وا�صحة،	واأكرث	من	ذلك	

.Ibid., p. 146  47
  كمثال على ذلك ما سمي بـــ «ورشات التفكير المنطقي« «Ateliers de raisonnement logique« و «برنامج التقوية األدواتية« 

»Programme d’enrichissement instrumental»
Ibid., pp. 151 et 155  48

  طور ڤيكوتسكي في هذا السياق ما سمي بنطاق النمو األقصىZone proximal de développement )Z. P. D.( وسيتم توضيحه 
فيما يلي من الصفحات. 

M. Develay Ph. Meirieu, Emile, reviens vite, ils sont devenus fous. op. cit, p. 152  49
 ,.pp. 153, 154 . Ibid  50

 De l’apprentissage à l’enseignement 1992 : وقد ناقش دوفالي هذه التجربة بتفصيل في كتاب  
  وتحمل هذه التجربة اسم الطفل الذي، بعد أن عانى من مشاكل في التعلم في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات قرر أساتذة الفصل 
 Participe passé االجتماع للتداول بشأن وضعيته؛ فقد كان هذا الطفل غير قادر، في مادة اللغة الفرنسية، على ربط اسم المفعول
في الجملة من مثل: Je connais les amis que tu as rencontrés /أعرف األصدقاء الذين التقيتهم. كما لم يستوعب التعدية 
Transitivité في الرياضيات: من مثل حالة: ) إذا كانت a=b وb=c فإن a=c (، ولكنه توفق في تمارين من نفس البنية والخاصية 
Fau-يؤدي إلى تكاثر طائر الدخلة Buses ةيي مادة علوم الحياة واألرض، وتهم تنظيم الدورة الغذائية مثل: )إن تدمير طائر السقاو
vettes حيث لن يقتلوا بدورهم العناكبAraignées، وبذلك تتمكن حشرة األرقة Pucerons، في غياب من يقتنصها، من اإلضرار 

بالتفاح. 
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باالأ�صا�ص	 اإبي�صتمولوجي	 اإذن	هو	موقف	 الديداكتيكي	 فاملوقف	 تاأ�صيله	جتريبيا.	 فقد	كانت	حماولة	

ولي�ص	موقفا	بيداغوجيا	عاما،	وهو	موقف	متاأ�صل	نظريا	وجتريبيا.

الواقع	اأن	النقا�ص	حول	اإ�صكالية	املحتوى	مل	يتوقف	عند	هذا	احلد	بل	توا�صل	عرب	النقد	املوجه	اإىل	

املحتويات،	يف	 باأن	 يرى	 البع�ص	 اأن	 ذلك	 نف�صه،	 الدرا�صية	 باملواد	 اخلا�ص	 الديداكتيكي	 املنظور	

 51 Formater	املعلومات	ال�صتقبال	رقمي	حامل	تهييء	ي�صبه	مبا	تقوم	احلالية،	التعلمية	التجارب

فتحد	بذلك	من	اإمكانيات	املتعلم	االإبداعية،	وبذلك	تلعب	املحتويات	دور	الكابح	لهذا	االإبداع.

عالوة	على	ذلك	يتحدث	البع�ص	االآخر	عن	اأزمة	الثقافة	املدر�صية	من	فرط	تركيزها	على	املحتويات	

معينة	 �صياقات	 يف	 تنتج	 علوم	 هي	 مبا	 اأكادمييا؛	 املوؤ�ص�صة	 العلوم	 على	 م�رصوعيتها	 يف	 ت�صتند	 التي	

ووفق	اأهداف	وا�صرتاتيجيات	خا�صة	بها.	ت�رصب	اأزمة	الثقافة	املدر�صية	بجذورها	اأوال	يف	التفكري	

البيداغوجي	الذي	انتقد	التعلم	املرتكز	على	املواد	الدرا�صية،	حيث	يتبلور	اجتاهان	يف	هذا	ال�صدد؛	

اأحدهما	يدافع	عن	تنظيم	التدري�ص	ا�صتنادا	اإىل	املواد	الدرا�صية،	واالآخر	يعار�ص	هذا	التوجه	ويدعو	

املعارف	 مترير	 اأزمة	 يف	 ثانيا	 وتتج�صد	 املتعلمني؛	 ومتطلبات	 التعلم	 اإىل	�رصورات	 اال�صتناد	 اإىل	

الناجتة	بدورها	عن	و�صع	عدم	تغري	مو�صوعات	املعرفة	مو�صع	ت�صاوؤل.	عالوة	على	ذلك	يقع	

االإحلاح	على	خا�صية	التعقيد	الذي	ت�صري	فيه	املعارف	احلالية	و�رصعة	تقادمها	للخلو�ص	اإىل	اأن	بناء	

الكفايات	امل�صتعر�صة	ال	ميكن	اأن	يتم	يف	اإطار	املواد	الدرا�صية	بل	يف	التقاطع	بينها.	وتتمثل	اأخريا	يف	

كون	اإمكانية	بناء	قدرات	املتعلمني	باعتبارهم	مواطني	امل�صتقبل	ا�صتنادا	اإىل	املواد	الدرا�صية	�صارت	

مو�صع	ت�صاوؤل	ونقد.	52 

على	اأن	حممد	الدريج	يف	�صياق	حتليله	لهذا	االإ�صكال،	وا�صتنادا	اإىل	لوجوندرLegendre،	ي�صري	

اإىل	التمييز	بني	»	الديداكتيك	العامة	التي	ت�صعى	اإىل	تطبيق	مبادئها	وخال�صة	نتائجها	على	جمموع	

املواد	التعليمية	...	والديداكتيك	اخلا�صة	التي	تهتم	بتخطيط	عملية	التدري�ص	يف	ارتباطها	مبختلف	

املواد	الدرا�صية«53 

وبذلك	يخل�ص	اإىل	اأن	»	درا�صة	املادة	التعليمية	اإمنا	تتم	انطالقا	من	بعدين:

بعد	اإبي�صتمولوجي	يتعلق	باملادة	يف	حد	ذاتها،	من	حيث	طبيعتها	وبنيتها	ومنطقها	ومناهج	 –

درا�صتها.

51  B. Donnadieu, M.Genthon, M. Vial, Les théories de l’apprentissage. Quel usage pour les cadres de 
santé ? 1998, Inter Editions, Masson, Paris p.63.

52  Hervé Boillot, » La crise de la culture scolaire comme crise de l’institution scolaire et du système 
d’enseignement.», In François Jacques-Francillon, Denis Kambouchner, )Sous dir.(, La crise de la 
culture scolaire. Origines, interprétations, perspectives. P. U. F. Paris, 2005, p. 160-161. 

53  محمد الدريج، 2011، ص. 18. 
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بعد	تربوي	مرتبط	باالأ�صا�ص	بتعليم	هذه	املادة	ومب�صاكل	تعلمها.«54  –

الأنه	 ب�صيطا	 لي�ص	 العام	 والبيداغوجي	 اخلا�ص	 الديداكتيكي	 التوجه	 بني	 النقا�ص	 اأن	 القول	 خال�صة	

يكون	 املعرفة	ال	 املحتوى	ودور	 باإ�صكالية	 الديداكتيكي	 فاهتمام	 بينهما،	 فا�صل	 ي�صتحيل	و�صع	حد	

له	معنى	دون	االأخذ	بعني	االعتبار	التفاعل	بني	املدر�ص	والتلميذ،	ونف�ص	االأمر	ينطبق	على	احلالة	

املعاك�صة.55 

تعقيد	عملية	 التب�صيط	واالنفتاح	على	 الديداكتيكية	:	جتاوز	ماأزق	 املقاربة	 اإىل	 التعلم	 من	نظريات	

التعلم	.

ميكن	التمييز،	فيما	يخ�ص	نظريات	التعلم،	بني	اأربع	مقاربات	اأو	اأربع	جمموعات	من	النظريات	

تدخل	�صمنها	املقاربة	الديداكتيكية:

السلوكية . 1

وهي	االأ�صل	النظري	ال�صيكولوجي	لبيداغوجيا	االأهداف	والتعليم	املربمج.	وقد	ركزت	على	درا�صة	

اإىل	ما	ي�صمى	 النظرية	 ال�صلوك	املالحظ.	وت�صتند	هذه	 الوا�صحة،	وهي	 التعلم	من	خالل	مظاهره	

باالإ�رصاط	ومبداأي	التكيف	والتعزيز.	وعلى	الرغم	من	اأن	هذه	النظرية	لها	تفريعاتها	واجتاهاتها	

فاإنه	ميكن	القول،	باإيجاز،	اأنها	تعترب	التعلم	نتيجة	للعالقة	بني	منبه	وا�صتــجابة،	هــذه	العــــالقة	

هي	التي	تعــمل	علـى	تكيـف	الفـرد	مـع	حمـيطه	باختـــيار	ال�صلـوك	االأجـدى	واملنـا�صب	للمنـبه56.	

البد	من	اأن	نالحظ	اأن	هذا	ح�صل	يف	�صياق	العقلنة	التي	غزت	خمتلف	مناحي	احلياة	يف	الغرب،	

وكان	البد	اأن	تدخل	املجال	الرتبوي	والتعليمي.

فقد	 التعلم.	 مل�صاألة	 اإىل	اختزال	وتب�صيط	كبريين	 انتهت	 النظرية	 فاإن	هذه	 الرغم	من	ذلك،	 وعلى	

اأ�صبح	ينظر	للفرد،	�صمن	هذه	النظرية،	جمردا	عن	غائيته،	وغري	متفاعل	مع	حميطه،	بل	منفعال	

ب�صكل	اآيل	للمنبهات	اخلارجية.	وقد	كان	هذا	من	بني	الدوافع	التي	جعلت	ال�صيكولوجيني	املعرفيني	

يطورون	اجتاهاتهم	يف	اأمل	الك�صف	عن	اآليات	التعلم	يف	�صريورته	املعقدة.	

السيكولوجيا المعرفية . 2

ابتداأ	ال�صيكولوجيون	املعرفيون	من	حيث	انتهى	ال�صلوكيون،	اإذ	حاولوا	فك	�صفرة	ما	ا�صطلح	عليه	

ال�صلوكية،	 بها	 اهتمت	 التي	 الظاهرية	 بال�صلوكات	 االكتفاء	 عدم	 يعني	 ما	 وهو	 ال�صوداء،	 بالعلبة	

54  نفس المرجع، ص. 19.
55  Philippe Jonnaert, Suzanne Laurin. )Sous dir.( Les didactiques des disciplines. Un Débat contempo-

rain, Presses de l’Université du Québc, 2001, p. 4.
56  B. Donnadieu, M.Genthon, M. Vial, Les théories de l’apprentissage. Op. cit., , p. 41. 
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واالهتمام	اأي�صا	بالعمليات	العقــلية	التــي	تكــون	وراء	هــذه	ال�صـلوكـات.	57 

انطلق	هوؤالء	ال�صيكولوجيون	من	»فر�صية	وجود	هند�صة	معرفيـة	على	�صكل	نظام	للتمثالت	ملعاجلة	

 le novice et(واملبتدئ اخلبري	 امل�صكالت	ومنوذج	 ذلك	يف	منوذج	حل	 ويتمظهر	 املعلومات«.	

وموارده	 	Schèmesصيماته� يوظف	 بياجي،	 وح�صب	 ال�صياق	 هذا	 يف	 »فالفرد،	 	. 	) 	l’expert
العقلية	باعتبارها	عمليات	عقلية	ومنطقية	ريا�صية	ت�صحذ	وتدقق	يف	�صياق	ن�صاط	الفرد	وا�صتغاله	على	

املو�صوعات«58.	على	اأن	هذه	املقاربات	التعلمية	انتهت	بدورها	اإىل	التب�صيط.	

مقاربة النمو . 3

رائده	 والثاين	 	Piajetبياجي رائده	 االأول	 اأ�صا�صيني،	 منظورين	 بني	 ال�صدد	 هذا	 يف	 منيز	

ڤيكوت�صكي.	

يف	البداية	البد	من	التمييز	بني	املفهومني:	النمو	والتعلم؛	فاالأول	ي�صري	اإىل	»�صريورة	بنائية	للن�صاط	

الفاعل	بن�صاط	يف	 للفهم	وا�صتعمال	طاقات	كامنة	يف	�صوء	قيام	 اإمكانيات	جديدة	 العقلي	با�صتعمال	

و�صط	ما	اأو	حميط	ما،	مع	التقدم	يف	ال�صن«59،	والثاين:	»اإدماج	الإجراءات	ومعارف	اأ�صبحت	

ممكنة	من	طرف	البنيات	العقلية	املهياأة.	«60 

تت�صكل	املعرفة،	يف	نظر	بياجي،	من	خالل	تنظيم	ذاتي	مفتوح	على	اإمكانيات	جديدة،	وعن	طريق	

اكت�صاب	�صيمات	تتطور	عرب	مراحل	النمو.	وبعد	كل	مرحلة	منو،	واكتمال	�صيمات	معينة،	ي�صبح	

التعلم	ممكنا،	61	وهكذا	ي�صبح	التعلم	تابعا	للنمو.	وقد	ُوظف	هذا	املبداأ	يف	ممار�صات	بيداغوجية،	

وتربوية	اعَتربت	اأن	التعلم	ال	ينجح	اإال	يف	�صياق	االأخذ	بعني	االعتبار	ملراحل	النمو،	وهذا	اأي�صــا	

منـظور	خـطي	ومنظور	يفــرط	يف	تقديـر	العــوامل	الــداخــلية.62 

البحث	يف	اجتـاه	 التي	دفعت	 الداخلية،	هي	 العوامل	 تقدير	 باالإفراط	يف	 املتعلقة	 املوؤاخذات،	 هذه	

منعزل	 ب�صكل	 للفرد	 ينظر	 يعد	 مل	 بحيث	 	. االجتماعية	 بال�صيـكولوجيا	 عــرف	 ما	 �صمـن	 جديـــد	

عن	حميطه	االجتماعي	والثقايف،	بل	باعتباره	فردا	متفاعال	مع	هذا	املحيط،	وبالتايل	تعزز	دور	

العوامل	اخلارجية	يف	منو	القدرات	العقلية،	يف	مقابل	العوامل	الداخلية	)يعد	ڤيكوت�صكي	من	ممثلي	

هذا	االجتاه.(	

ـِم	فكرة	تبعية	التعلم	للنمو،	واأكد،	عك�ص	ذلك،	اأن	التعلم	قد	ي�رصع	عملية	النمو،	 لقد	انتقد	هذا	العال

57  Ibid., p. 48 
58  Ibid., pp. 48 49-
59  Ibid., pp. 54
60  Ibid., pp. 55
61  Ibid., pp. 55-54
62  Ibid., p. 56 
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اإذا	ما	مت	توظيف	العوامل	االجتماعية	)اخلارجية(؛	فالطفل	يتعلم	مب�صاعدة	الكبار	ما	الي�صتطيع	تعلمه	

له	عادة	 املمكن	واملرمز	 التعلم	 ال�صدد	هو	نطاق	 ڤيكوت�صكي	يف	هذا	 اأبدعه	 الذي	 وحده.	واملفهوم	

اأو	التي	هي	يف	 بــــــــ	P	Z.	D..،	ومبقت�صاه	يتمكن	الطفل	من	توظيف	قدراته	التي	ن�صجت،	
طور	الن�صج،	من	اأجل	تعلم	اأ�صياء	جديدة	ب�صكل	ي�صاهم	فيه	هذا	التعلم	با�صتباق	النمو	الالحق.	وهنا	

ي�صبح	النمو	تابــعا	للتعــلم	ولي�ص	العـك�ص.	لقد	انتـهى	ڤيكوتــ�صكي	اإلــى	تاأكــيد	اأن	التعلــم	قد	ي�صبــق	

النمــو	كمــا	قد	يح�صـــل	العكـــ�ص.63 

المقاربة الديداكتيكية . 4

تكمن	اأهمية	هذه	املقاربة	يف	كونها	تعيد	االعتبار	اإىل	املعرفة	العلمية	�صمن	العالقات	البيداغوجية،	

بحيث	اإن	طبيعة	املعرفة	مل	تكن	مو�صوع	ت�صاوؤل	جدي	يف	النظريات	ال�صابقة،	واإن	كانت	اإ�صكالية	

املحتوى	واردة	عند	ڤيكوت�صكي	كما	راأينا،	وهكذا	ي�صبح	جمال	اهتمام	املقاربة	الديداكتيكية	ذا	اأبعاد	

ثالثة؛	هي	املدر�ص	واملتعلم	واملعــرفة	العـلمية	فـي	�صقها	املنهجي	اأ�صـا�صا.64	اإال	اأننا	ال	نختزل	املحتوى	

يف	املعارف	واحلقائق	املنتجة	واجلاهزة،	بل	ننظر	اإليه	من	زاوية	اأو�صع	ووفق	مفهوم	اأ�صمل	واأدق	

وهي	زاوية	اجلانب	املنهجي	املرتبط	باإنتاج	املعرفة	يف	علم	معني.	وهذا	هو	املنظور	الديداكتيكي	

الذي	ي�صتوحي	مو�صوعه	ومنهجه	من	املنهج	التاريخي	واإبي�صتمولوجيته.

هذه	 متثل	 واأ�صكال	 املدر�صية	 املعرفة	 اإىل	 نقله	 واآليات	 تنظيمه	 وكيفية	 املحتوى	 درا�صة	 كانت	 واإذا	

اإىل	 حاجة	 يف	 فاإنها	 الديداكتيكية،	 املقاربة	 ان�صغاالت	 بني	 من	 تعترب	 املتعلم	 طرف	 من	 االأخرية	

جتاوز	النظرة	التب�صيطية	وم�صايرة	براد	يغم	65	التعقيد.	وتفرت�ص	م�صايرة	هذا	الرباديغم	يف	املقاربة	

الديداكتيكية	التخل�ص	من	اعتبار	الفرد	جمرد	مو�صوع	للمعرفة،	وتغيري	النظرة	اإىل	عالقة	املدر�ص	

بالتلميذ	وت�صور	الفاعل	يف	�صياقه	الن�صقي66	االجتماعي	والثقايف	ال	يف	�صياقه	املوؤ�ص�صي	فح�صب.	وهذا	

ما	اأ�رصنا	اإليه	يف	ما	ي�صمى	بالبعد	الثقايف.	

1-5 . Complexité البعد العلمي اأو �سيادة براديغم التعقيد

والتعقيد	هنا	ال	يحيل	على	ا�صتحالة	فك	�صفرة	العنا�رص	والعوامل	بل	يحيل	على	براديغم	جديد	حل	

حمل	براديغم	الب�صيط	الذي	ينتمي	اإىل	العلم	الكال�صيكي،	والذي	ازدهر	منذ	القرن	17	وبلغ	اأوجه	

63  Ibid., pp. 57-58 
64  Ibid., p. 61 
65  البراديغم: مفهوم طوره باحثون إبستمولوجيون من بينهم طوماس كوهنThomas Kuhn في كتابه «بنية الثورات العلمية« الصادر 
سنة 1962م وذلك إلبراز بعض أشكال القطيعة التي تميز تطور العلوم. فهو عنده عبارة عن «مجموعة القوانين والتقنيات التي يمارس 
بها الباحثون عملهم ويديرون نشاطاتهم«. وبفضل هذا المصطلح تمكن كوهن من شرح وجهة نظره في تاريخ العلم، فرآه عبارة عن 
تاريخ براديغمات متعاقبة مختلف واحدها عن اآلخر اختالفا إلى الحد الذي ال يمكن مقارنتها. )توماس كوهن، بنية الثورات العلمية، 
ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، 2007، ص. 340(. فالبراديغم إذن نظرة جديدة إلى الكون والطبيعة تقضي 

على نظرة سابقة تماما كما يحصل في الثورات السياسية. 
66  « النسق وحدة معقدة ومنظمة وهو كذلك مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها ديناميا والمنظمة وفق وظيفة أو وظائف لتحقيق 

هدف أو أهداف«، الحسن اللحية، 2006، ص. 312
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خالل	القرن	التا�صع	ع�رص.	

قام	براديغم	التب�صيط	على	اأ�صا�ص	مفهومني	هما	نظام	الكون	واحلتمية.	وقد	اأظهر	العلم	املعا�رص،	

خالل	القرن	الع�رصين،	حمدودية	هذين	املفهومني؛	فمن	جهة	مل	يعد	الكون	نظاما	فح�صب	بل	نظاما	

وال	نظام،	ومن	جهة	اأخرى	مل	نعد	نتحدث	عن	حتمية	بل	كل	ما	هنالك،	وكل	ما	ميكن	معرفته،	

هو	املحتمل	وغري	املحتمل،	ومن	هنا	ي�صبح	الكون	مفتوحا	وغري	مغلق. 67 

وهكذا	لتجاوز	التب�صيط	يف	نظريات	التعلم	ينبغي:

اإف�صاح	املجال	للظواهر	الال	منتظمة	اإىل	جانب	الظواهر	املنتظمة؛ –

جتاوز	احلتميات	)منبه	< ا�صتجابة(.	 –

و	بذلك	ت�صبح	االجتهادات	النظرية	يف	التعلم	مفتوحة	على	نظريات	اأخرى	تتيح	فهما	اأعمق	لعملية	

التعلم.

ميكن	اأن	ن�صيف	اإىل	هذا	دعوات	اإب�صتمولوجيي	العلوم،	والتي	�صارت	يف	نف�ص	االجتاه؛	فهذا	كارل	

اأو	 التاريخ	 اأو	 اإدراك	الكون	 التي	تدعي	 ال�صمولية	 النظريات	 بوبرKarl Popper	يدعو	لتجاوز	
اأية	ظاهرة	اإدراكا	نهائيا	وكليا،	بحيث	اإن	ما	ي�صتطيعه	االإن�صان،	يف	نظره،	هو	املعرفة	القطاعية	

اجلزئية.	وبهذا	املعنى	ال	ميكن	اإدراك	الظاهرة	االجتماعية	يف	�صموليتها،	وبوا�صطة	نظرية	عامة	

هند�صة	 ي�صميه	 ما	 بوا�صطة	 بل	 والنماذج	...	 النظريات	 من	 اأو	غريها	 البنيوية	 اأو	 املارك�صية	 مثل	

اإدغار	 قال	 ملاذا	 نفهم	 ال�صياق	 68	ويف	هذا	 الواقع	فح�صب.	 اجتماعية	جزئية	تركز	على	جانب	من	

موران	Morin	E.	»اإن	الواقع	هو	ما	ي�صمد	اأمام	العلم«69 

اإن	النظريات	امل�صاغة	ب�صفة	عامة	حلد	االآن	حول	الواقع،	يف	خمتلف	جماالته،	اأ�صبحت	تب�صيطية	

ب�صكل	مل	يعد	ي�صمح	مبزيد	من	اإدراك	هذا	الواقع.	اإنها	اأ�صبحت	عائقا	اب�صتمولوجيا	بتعبري	غا�صتون	

 70	.	Gaston Bachelardبا�صالر

67  L. Bourguignon, Histoire et didactique. Les défis de la compléxité. Paris, C. N. D. P. 1998, pp. 7-8
68  كارل بوبر، بؤس اإليديولوجيا. نقد مبدأ األنماط في التطور التاريخي، ترجمة عبد الحميد صبره، دار الساقي بيروت، لبنان، 1992. 

ص. 73-114 
69  Bourguignon, Histoire et didactique. … op. cit., p. 8
70  Ibid., p. 9-10

يلخص لنا إدغار موران E. Morin مفهوم التعقيد الذي ينبغي أن يغزو العلم المعاصر في ثالثة مبادئ هي:  
مبدأ تكامل األضداد )ثنائية التضاد والتكامل(Principe dialogique : ويقوم على أساس دمج فكرتي الصراع من جهة والتكامل  –

من جهة أخرى، بحيث يتجاوز هذا المبدأ النظرة الدياليكتيكية التي تتأسس على الثالثي: قضية – نقيض – تركيب. وحسب مبدأ ثنائية 
التضاد والتكامل فإن النظام والالنظام ال يتناقضان فحسب بل يتكامالن أيضا.

بين  – وعازل  خطي  بشكل  والنتيجة  السبب  إلى  ينظر  التبسيطي  المنظور  كان   :  Principe récursif االرتدادي-االرتكاسي  المبدأ 
المكونين، فالسبب سبب والنتيجة نتيجة. ويبقى األول دائما سابقا على التالي. أما في منظور التعقيد فإن النتائج قد تصبح فاعال وتؤثر 

في السبب الذي أنتجها، وهكذا تصبح النتائج أسبابا ونتائج في نفس الوقت، وتسمى هذه العملية الفعل االرتدادي. 
مبدأ االشتمال Principe hologrammatique: يقتضي هذا المبدأ النظر إلى الجزء ال على أساس أنه جزء من كل فحسب، بل على  –

أساس أنه جزء يتضمن الكل. )مثــال الجينات التي تحتوي شفرات الكائن البشري(.
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ال	يهمنا،	من	التذكري	بهذه	املبادئ،	�صوى	ما	ميكننا	من	ربط	العالقة	مع	مو�صوعنا	الذي	هو	مفهوم	

الديداكتيك.	نلم�ص	هذه	النظرة	املعقدة	للمجال	الرتبوي	عموما	عند	اإدغار	موران	يف	نقده	لالأ�صا�ص	

املعريف	للمنظومة	الرتبوية	املعا�رصة،	يف	حما�رصة	األقاها	باملركز	الوطني	للبحث	العلمي	بفرن�صا71.	

وهو	ال	يق�صد	نظاما	تربويا	لبلد	بعينه	بقدر	ما	يق�صد	املدر�صة	املعا�رصة	يف	املنظومات	الرتبوية	لبلدان	

مقاربة	 يفيدنا	يف	 املنظومات.	وهو	حتليل	 لهذه	 امل�صرتك	 القا�صم	 يحيل	على	 اإجمايل	 ب�صكل	 الغرب	

مفهوم	الديداكتيك	العتباره	حقال	معرفيا	يدر�ص	و�صعيات	التدري�ص	والتعلم.

نقد الأ�سا�ص املعريف للمنظومة الرتبوية عند اإدغار موران   .2-4  

التي	 االإ�صالح	 هند�صات	 احلالية،	وخمتلف	 الرتبوية	 املنظومات	 اإدغار	موران	على	كون	 يركز	

تقوم	بها،	عاجزة	عن	اإدراك	مطالب	التعقيد	امل�صار	اإليها	اآنفا	ومتنا�صية	لل�رصط	االإن�صاين	وغارقة	يف	

النفعية.	لذا	فهو	يرى	�رصورة	توفر	روؤية	�صمولية	يف	اإ�صالح	املنظومات	الرتبوية	وجتاوز	النظرة	

التجزيئية	والتقنية	املح�صة	لق�صايا	الرتبية	والتعليم.	ويف	هذا	ال�صياق	يعلن	اأنه	تعرف	على	�صبعة	ثقوب	

يف	النظام	الرتبوي	احلايل.	ولن	نقوم	باإدراج	�صوى	ثقبني	لهما	عالقة	جد	وثيقة	بالديداكتيك.

يتم	 – ال	 اأنه	 اإال	 املعارف	 لنقل	 املدر�صة	جمال	 اأن	 من	 بالرغم	 اأنه	 على	 فيه	 يركز	 االأول	

نظره،»	 املعرفة،	يف	 اأن	 ذلك	 �صوؤال	جوهري،	 وهذا	 املعرفة؟«	 ما	 	« عن:	 الت�صاوؤل	

لواقع	 معينة	 ترجمة	 	« بل	هي	 ملو�صوعها	...	«،	 املطابقة	متاما	 ال�صورة	 تلك	 لي�صت	

خارجي	واإعادة	بناء	له.«	ويكون	ذلك،	يف	نظره،	بوا�صطة	ما	اأ�صماه	�صريورة	الثبات	

االإدراكي	»	التي	ت�صمن	اإمكانية	اإعادة	البناء	التي	نقوم	بها	يف	عملية	االإدراك.	«.	لذلك	

املعرفة،	وتعميم	تدري�ص	 تن�صيب	 اأ�صا�صية،	وهي	�رصورة	 با�صتمرار	مهمة	 فاإننا	نواجه	

هذا	التن�صيب	يف	منهجنا	وبراجمنا	التعليمية.	وتلتقي	فكرة	موران	هذه	مع	ما	اأ�رصنا	اإليه	

�صابقا	من	اأن	الواقع	ال	ينعك�ص	يف	ذهن	الدار�ص	اأو	املحلل	كانعكا�ص	ال�صورة	يف	املراآة	بل	

هو	توظيف	الآليات	فكرية	ي�صتحيل	معها	الواقع	اإىل	متثل	لهذا	الواقع.72 

الثقب	االأ�صود	الثاين –

اأن	»	املعرفة	الوجيهة	هي	تلك	التي	نتعرف	بوا�صطتها	على	القدرة	على	تنظيم	 ويرى	من	خالله	

املعلومات	وتاأطريها	�صمن	�صياقها	الذي	يبقى	اأهم	من	املعلومات	يف	حد	ذاتها...	«	»	اإن	م�صكل	

تنظيم	املعلومات	يف	نظر	اإدغار	موران	م�صكل	عوي�ص،	وبدل	اأن	يواجه	تدري�صنا	هذا	امل�صكل	عن	

71  نشر النص الكامل للمحاضرة، والذي ترجمه ذ. محمد رزنين لمجلة وجهة نظر، وأعيد نشره بالعدد 11، دجنبر 2004 من رسالة 
التربية والتكوين التي تصدرها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي في، ص. 21 – 27، تحت عنوان: 
سبعة ثقوب سوداء أو نقد األساس المعرفي للمنظومة التربوية الحالية. وسنقوم بتلخيص نص المحاضرة. وسيوظف هذا النص من أجل 

تحديد نقاط االلتقاء مع ما نحن بصدده. 
  نشر هذا النص أيضا في مجلة المدرسة المغربية، العدد 1، ماي 2009، تحت عنوان المعارف السبع الضرورية، ترجمة حماني أقفلي 

وعز الدين الخطابي، ص. 145-157.
72  نفس المرجع، ص. 21-22
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بني	 يف�صل	 منهاجا	 يتبنى	 فاإنه	 بينها،	 والربط	 الدرا�صية	 واملواد	 التخ�ص�صات	 بني	 الو�صل	 طريق	

التخ�ص�صات	واملواد	الدرا�صية،	وبذلك	ي�صعف	القدرة	التي	تكون	لالإن�صان	على	و�صع	االأفكار	يف	

�صياقها	التاريخي	وتاأطريها	التاأطري	املولد	للمعنى.	«

وعالوة	على	ذلك،	يرى	»	باأننا	يف	حاجة	لفكر	ِيوؤطر	املعلومات	وي�صعها	يف	�صياقها،	ويربط	هذا	

ال�صياق	باأنظمته	الكربى،	علما	باأن	النظام	الكبري	اليوم	لي�ص	هو	النظام	الوطني	وال	حتى	اجلهوي	

بل	هو	النظام	الكوكبي.«	وهذا	املعطى	االأ�صا�ص	يف	ع�رصنا	هو	ما	يعجز	نظامنا	املعريف	والرتبوي	

عن	متابعته	وا�صتيعابه،	فهو	عاجز	عن	ربط	املحلي	بالكوين	والكوكبي	وا�صتخال�ص	النتائج	الرتبوية	

لذلك.73 

خالصة 

انتهينا	اإىل	اأن	التعريفات	يف	جمال	الرتبية	ترتاوح	بني	االإحالة	على	الواقع	وعلى	درا�صة	هذا	الواقع،	

وخل�صنا	اإىل	ر�صد	امل�صافة	بني	التعريفني.	كما	انتهينا	اإىل	اإن	درا�صة	الواقع	التي	تعني	العلم	ال	تدعي	

بناء	ذهني	يف	 الواقع	هي	 اإن	درا�صة	 ال�صور.	 املراآة	 ب�صكل	�صاف	مثلما	تعك�ص	 الواقع	 عك�ص	هذا	

منظور	العلم	املعا�رص.	وخري	و�صيلة	لتمثل	وا�صتيعاب	الواقع	فهما	وتف�صريا	وتركيبا	هي	بناء	مناذج	

�صكل	خال�صة	 ما	 وهو	 النظرية،	 النماذج	 هذه	 من	 الواقع	 اقرتاب	 مدى	 درا�صة	 نظرية	وحماولة	

اإ�صهام	ماك�ص	ڤيرب.	وميكن	يف	هذا	ال�صياق	مقابلة	هذه	الفكرة	مع	م�صمون	الثقب	االأ�صود	االأول	يف	

حما�رصة	اإدغار	موران	امل�صار	اإليها	يف	نقد	االأ�صا�ص	املعريف	للمنظومة	الرتبوية	املعا�رصة.	

وعلى	الرغم	من	اأن	العلم	ال	يدعي	عك�ص	الواقع	بال�صكل	الذي	تعك�ص	به	املراآة	ال�صورة،	فاإنه	يتوخى	

املعرفة	اخلال�صة	بكل	جتلياتها	ومظاهرها.	فمعرفة	واقع	التدري�ص	والتعلم	هي	معرفية	حم�ص.	اأما	

املمار�صة	التدري�صية	والبيداغوجية	فاإن	جمالها	هو	الفعل.	وانتهينا	اإىل	اأن	الديداكتيك	واإن	كان	من	

يف	 التاأثري	 يروم	 حينما	 البيداغوجيا	 من	 عمليا	 يقرتب	 فاإنه	 اخلال�صة	 املعرفة	 اإىل	 مييل	 املبداإ	 حيث	

الواقع.	وعلى	الرغم	من	اأن	مفاهيم	ومقت�صيات	العلم	تفيد	يف	املمار�صة	اإال	اأن	تعقيدات	الواقع	جتعل	

اأمر	هذه	اال�صتفادة	اأمرا	ن�صبيا.	قد	يجتمع	االأمران،	اأي	العلم	والفعل،	يف	�صخ�ص	واحد،	لكن	البد	

من	التمييز	بني	اللحظتني؛	حلظة	الدرا�صة	العلمية	التي	تهدف	االإم�صاك	بتالبيب	الواقع	من	الناحية	

النظرية،	وحلظة	التاأثري	يف	الواقع	التي	تقت�صي	ا�صتح�صار	املعطيات	العلمية	والنظرية	من	جهة،	

واملعرفة	ب�رصوط	التاأثري	يف	هذا	الواقع	من	جهة	اأخرى.	ولذا	فاإن	ا�صتنبات	مقاربة	ديداكتيكية	ما	

يقت�صي	ا�صتح�صار	هذه	املفارقة.	

ي�صطلح	 علوم	 تدر�صه	 عام	 ب�صكل	 البيداغوجيا	 اأو	 الرتبية	 اأو	جمال	 التعلم	 اأو	 التدري�ص	 واقع	 اإن	

على	ت�صميتها	بعلوم	الرتبية،	وهي	علوم	ت�صمل	خمتلف	جوانب	الفعل	الرتبوي؛	�صواء	منها	اجلانب	

73  نفس المرجع، ص. 22-23
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ال�صيكولوجي	اأو	ال�صو�صيولوجي	اأو	االإب�صتمولوجي	...	ويف	كل	جمال	من	هذه	املجاالت	اجتهادات	

نظرية	وميدانية	قد	تت�صارب	وتتنافر.	وما	يطرح	على	املمار�صة	يف	امليدان	الرتبوي	والديداكتيكي	

ولذا	 معيار؟	 اأي	 اأ�صا�ص	 على	 لكن	 واالجتهادات،	 النظريات	 هذه	 بني	 من	 االنتقاء	 هو	�رصورة	

نقارن،	يف	 النظريات	واالجتهادات.	مثال	حينما	 لهذه	 للرتبية	يظهر	كم�صفاة	 القابلية	 فاإن	معيار	

�صيكولوجيا	الرتبية،	بني	بياجي	و	ڤيكوت�صك�صي	�صنجد	اأن	االأول	اأي	بياجي	-الذي	اأ�ص�ص	ما	ي�صمى	

باالإب�صتمولوجيا	التكوينية	وحددها	يف	املراحل	اخلم�ص	للنمو-	قد	رهن	م�صاألة	التعلم	بالنمو،	اأي	اأنه	

ال	ميكن	تعلم	اإال	ما	ت�صمح	به	البنيات	املمكنة	يف	�صن	معني	اأو	مرحلة	معينة،	اأما	ڤيكوت�صكي-الذي	

اأن	املتعلم	قد	ي�صتبق	 – فقد	حرر	تبعية	التعلم	للنمو	ن�صبيا	بتقريره	 اأبدع	مفهوم	نطاق	التعلم	املمكن	
تعلما	ما	يف	ظل	تفاعالت	اجتماعية	وممار�صات	حتفيزية.	وبالتايل	يكون	منظور	ڤيكوت�صكي	اأقرب	

واأن�صب	اإىل	املمار�صة	الديداكتيكية،	ويكون	منظوره	ذا	تاأثري	يف	هذه	املمار�صة.	

االإفراط	 هو	 واملمار�صني	 البيداغوجيني	 عند	 االأهداف	 ببيداغوجيا	 االهتمام	 خلفه	 الذي	 االأثر	 اإن	

نظريا	 نو�صح	 اأن	 حاولنا	 لقد	 ثانوي.	 �صيء	 وكاأنه	 املحتويات	 يف	 التفكري	 جعل	 ب�صكل	 الهدفية	 يف	

واإبي�صتمولوجيا	وجتريبيا	على	اأن	م�صاألة	املحتوى	املعريف	مكون	ال	ميكن	جتاهله	يف	عملية	التعلم.	

على	اأن	النظر	اإىل	املحتوى	وفق	هذا	املنظور	لي�ص	تراجعا	اإىل	اجلوهر	التلقيني،	اأي	كيفية	اإي�صال	

حمتويات	معرفية	معينة،	بل	اإىل	اجلوهر	املنهجي	املرتبط	بكل	مادة	درا�صية.	بعبارة	اأخرى	فبعد	اأن	

كانت	امل�صنفات	حتاول	اإيجاد	اأهداف	ثم	تلب�صها	ملختلف	املواد	الدرا�صية	)فهم،	حتليل،	تطبيق...(،	

اأ�صبح	االأمر	يتعلق	باإيجاد	اأهداف	م�صدرها	املنهج	امل�صتخدم	يف	اإنتاج	املعرفة	املرتبطة	باملادة	الدرا�صية	

املعنية	)املنهج	التاريخي،	املنهج	اجلغرايف،	منهج	التفكري	الفل�صفي...(.	وقد	اأنهينا	النقا�ص	حول	

هذه	النقطة	بكون	االنتقاد	املوجه	اإىل	اأ�صحاب	بناء	التعلم	على	اأ�صا�ص	املحتوى	قاد	اإىل	احلديث	عن	

اأزمة	الثقافة	املدر�صية	نف�صها	واأن	االإفراط	يف	تقدير	دور	العوامل	املعرفية	قد	يكون	عائقا	للتعلم.	

وقد	بدا	اأخريا	اأن	ال	تعار�ص	يف	العمق	بني	التوجه	العام	والتوجه	اخلا�ص.	

اإن	منظور	التعقيد	الذي	بداأ	يغزو	مبفاهيمه	ومبادئه	خمتلف	فروع	املعرفة	�صواء	تعلق	االأمر	بالعلوم	

التي	حتول	دون	 العوائق	االإب�صتمولوجية	 العلوم	االجتماعية	ميكن	من	جتاوز	كثري	من	 اأو	 احلقة	

التقدم	يف	فهم	وتف�صري	الواقع	الرتبوي	والديداكتيكي.	ومن	هنا	فاإن	منظور	التعقيد	يقت�صي	النظر	

النظرة	 با�صتبعاد	 واملنهج،	 املو�صوع	 م�صتوى	 على	 طريقه	 ي�صق	 علما	 باعتبارها	 الديداكتيك	 اإىل	

املحدودة	التي	قد	تختزله	اإما	يف	التحليل	االإب�صتيمولوجي	للمادة	اأو	يف	ال�صريورات	العامة	للتعلم...

األخ.	ويف	هذا	ال�صدد	ن�صتح�رص	االأبعاد	الثالث	يف	علوم	الرتبية	لدوفوالي	ومرييو:	-البعد	القيمي،	

والبعد	العلمي،	والبعد	العملي.
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صورة اآلخر اليهودي في الكتب المدرسية المغربية 
للتاريخ بالمرحلة الثانوية اإلعدادية

وتمثالت عينة من األساتذة
عبد الإله حميد

كلية	علوم	الرتبية

جامعة	حممد	اخلام�ص-	الرباط	-	املغرب

مقدمة

بتخ�ص�ص	معريف	 اأ�صبحت	مرتبطة	 والتي	 ن�صبيًا،	 الدرا�صات	اجلديدة	 ال�صورة	من	 تعّد	درا�صات	

11	�صتنرب،	مما	 اأحداث	 التخ�ص�ص	بعد	 جديد	ي�صمى	»ال�صورولوجيا«.	وقد	ازداد	االهتمام	بهذا	

اأفرز	درا�صات	عميقةتهتم	بدرا�صة	�صورة	االآخر	يف	االآداب	الوطنية	املختلفة.	و	ي�صتعمل	م�صطلح	

»فقد	 خا�صة	وحمددة.	 االإن�صانية،	مبفهومات	 املعرفة	 كثريمن	جماالت	 »Image«	يف	 ال�صورة	
ي�صتعمل	يف	الدرا�صات	اللغوية،	والدرا�صات	البالغية	والفنية،	والدرا�صات	املقارنة	كذلك،	ويتحدد	

معناه	يف	بحوث	االأدب	املقارن،	بتمثيل	�صور	ال�صعب	وما	تت�صمنه	من	اأمناط	ب�رصية	خمتلفة	واأحكام	

�صورة	 كل	 عام	 ال�صعوب،وب�صكل	 تلك	 حول	 وم�صاهدات	 واآراء	 وطرائف	 واإ�صارات	 م�صبقة،	

بــــ	»االآخر«	وبــــالـ	»هنا«	يف	عالقتهابــــالـ	 بـــــ	»اأنا«	يف	عالقتها	 »ترتبط	بوعي	معني	وكذا	

»هناك«،	وت�صبح	ال�صورة	من	ثم	نتيجًة	لبعد	دال	بني	واقعني	ثقافيني	متمايزين	بدرجات	خمتلفة،	

كما	متثل	ال�صورة	واقعًا	ثقافيًا	اأجنبيًا	يك�صف	عربه	الفرد	اأو	اجلماعة	املكونة	له	الف�صاء	االأيديولوجي	

الذي	يتمو�صع	داخله.

يتناول	مو�صوع	هذا	املقال	اإذا	»	�صورة	االآخر	من	خالل	حتليل	بع�ص	الكتب	املدر�صية	املغربية	من	

جهة	ومتتالث	اأ�صاتذة،	من	جهة	ثانية«.	وذلك	من	خالل	اعتماد	تقنيتني:	االأوىل	حتليل	امل�صمون	

وتخ�ص	حتليل	الكتب	املدر�صية،	اأما	التقنية	الثانية	فهي	اال�صتبيان	وقد	مت	اعتمادها	يف	ر�صد	متثالت	

االأ�صاتذة	واملتعلمني	باملرحلة	الثانوية	االإعدادية،	و	يندرج	هذا	املقال	�صمن	اإ�صكالية	عامة	مرتبطة	

بطبيعة	�صورة	االآخر	اليهودي	يف	اخلطاب	الرتبوي	املغربي،	والكتب	املدر�صية	اخلا�صة	بالتاريخ	

ب�صكل	خا�ص،	باعتبارها	من	الدعامات	االأ�صا�صية	احلاملة	مل�صامني	تعرب	عن	�صورة	معينة	اجتاه	

االآخر	يف	جتلياته	املختلفة،	اعتمادا	على	مرجعيات	متتح	من	الثقافة	املرجعية	وكذا	املنطلقات	الرتبوية	

والبيداغوجية،ومن	هنا	نت�صاءل	عن	طبيعة	ال�صورة	التي	تت�صمنها	كتب	مادة	التاريخ	بخ�صو�ص	

االآخر	اليهودي.	وميكننا	التعبري	عن	االإ�صكالية	التي	نحاول	معاجلتها	من	خالل	االأ�صئلة	التالية:
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االآخر	 – االإعداديةاجتاه	 باملرحلة	 التاريخ	 كتب	 عينة	من	 تقدمها	 التي	 ال�صورة	 ما	طبيعة	

اليهودي؟

و	ما	متثالت	االأ�صاتذة	اجتاه	هذا	االآخر	اليهودي؟ –

اإلطار النظري والمفاهيمي. 1

�صبقت	االإ�صارة	اإىل	ارتباط	مفهوم	ال�صورة	مبجال	معريف	حديث	ن�صبيا	هو	»ال�صورولوجيا«	ومدى	

ارتباطتها	مبحددات	خمتلفة،	منها	الوعي،	واالأنا،	واالآخر.	ومن	اأجل	تدقيق	داللة	املفهوم	ن�صري	

اأو	اجلماعة	بخ�صو�ص	 الفرد	 لدى	 تت�صكل	 التي	 الذهنية	 بالتمثالت	 اأي�صا	 ال�صورة	مرتبطة	 اأن	 اإىل	

جمموعة	من	االأ�صياء	اأو	االأمكنة	اأو	العالقات	االجتماعية،	وقد	برز	االهتمام	مبو�صوع	ال�صورة	

والتمثل،	يف	البداية	يف	الدرا�صات	الب�صيكو-�صو�صيولوجيا،	وب�صكل	اأخ�ص	مع	االأبحاث	التي	قام	بها	

Abricو	يف 1989، Jodeletو	يف1961، Moscovici	راأ�صهم	وعلى	الباحثني،	من	جمموعة
يف1987،	و	Doise يف1992.	

وما	دام	مفهوم	ال�صورة	ذو	عالقة	مبفهوم	التمثل	االجتماعي	فالبد	من	االإ�صارةاإىل	بع�ص	االجتاهات	

التي	عرفت	هذا	املفهوم	و�صلطت	البحث	جتاه	عنا�رصه	وخ�صائ�صه	العامة.	ونكتفي	يف	هذا	ال�صدد	

.Abric	واأبريك	Moscobici	مي�صكوفي�صي	من	كل	قدمها	التي	بالتعريفات

ف	Moscovici	عرف	التمثل	االجتماعي	باعتباره	»تنظيما	نف�صيا	ومنوذجا	من	املعارف	اخلا�صة،	
و�صريورة	من	العالقات	بني	املفهوم	واالإدراك«.1

اأما	Abric	فقد	عرف	مفهوم	التمثالت	على	اأنها	»نتاج	و�صريورة	ن�صاط	ذهني	بوا�صطته	يعيد	فرد	
اأو	جماعة	ما	ت�صكيل	الواقع	الذي	يعي�ص	فيه	واإ�صفاء	دالالت	ومعاين	خا�صة	به«	2	وميزAbric يف 

تعريفه	للمفهوم	بني	خا�صيتني	مميزتني	للتمثالت	االجتماعية	و	هما	»االمتدادية«	)اأي	اأن	التمثالت	

تكون	م�صرتكة	بني	كل	اأفراد	اجلماعة(	و	»اجلمعية«	)التمثالت	االجتماعية	نتاج	لتفاعالت	داخل	

اجلماعة(.

ن�صق	منظم	 االجتماعية	هي	 »التمثالت	 باأن	 تفيد	 والتي	 املركزية	 النواة	 نظرية	 	Abric يقرتح	 و	 	
�صو�صيومعرفية	 منظومة	 املجموعة	 هذه	 ت�صكل	 املواقف،	 و	 واالآراء	 واملعتقدات	 املعلومات	 من	

)نواة	 مركزية	 منظومة	 	: االأخرى	 منها	يف	 الواحدة	 توؤثر	 منظومتني	 من	 بدورها	 مكونة	 خا�صة	

مركزية(	ومنظومة	هام�صية«.	جتد	هده	املنظومة	املركزية	اأ�صلها	وجذورها	يف	القيم	التي	تتجاوز	

اإطار	املو�صوع،	ويويل	Abric	يف	نف�ص	الوقت	اأهمية	للعنا�رص	الهام�صية،	اإذ	اإنها	ت�صهم	يف	تكييف	

وحماية	التمثل.3
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ومن	هنا	وجب	االنتباه	اإىل	العالقات	املركبة	بني	مفهوم	ال�صورة	والتمثل	واالجتاه،	وغريها	من	

العنا�رص	التي	توؤثر	يف	ت�صكيل	�صورة	معينة،	وحتديد	ال�صياقات	الزمانية	واملكانية	التي	تت�صكل	فيها	

ال�صور،	و�صوال	لتقومي	مدى	ان�صجام	تلك	ال�صور	والتمثالت	مع	املنطلقات	املرجعية	للنظم	الرتبوية	

وكذا	الرهانات	املنتظرة	من	الفعل	الرتبوي.

صورة اليهود في كتب مادة التاريخ بالمرحلة الثانوية اإلعدادية: . 2

التي	 التاريخية	 العالقات	 كثافة	 اإىل	 بالنظر	 اليهودي	 االآخر	 الدرا�صة	على	 االقت�صار	يف	هذه	 وقع	

جمعت	االأنا	امل�صلمة	واملغربية	مع	هذا	االآخر	خا�صة	بعد	قيام	الدولة	اال�صالمية	يف	املدينة	على	عهد	

التالقي	 فاإن	مناطق	 امل�صلمة،	 االأنا	 التي	متيزه	عن	 الكثرية	 اأوجه	االختالف	 النبي،	وبالرغم	من	

الديني	والثقايف	بارزة	بقوة،	ومنها	الوحدة	بني	االأنا	و	االآخر	اليهودي	يف	املنطلقات	العقدية	على	

اعتبار	انتماء	اليهودية	واال�صالم	اإىل	اأ�صل	توحيدي	هو	الديانة	االبراهيمية،	وما	يقت�صيه	ذلك	من	

�رصورة	التعارف	واالتفاق،	كما	فر�ص	الت�صاكن	والتجاور	بني	االأقليات	اليهودية	وامل�صلمة	�صواء	

اأو	دول	املغرب	الكبري	بلورة	عالقات	اجتماعية	واقت�صادية	و�صيا�صية،	 يف	�صبه	اجلزيرة	العربية	

قبلية.	وعموما	 ملقت�صيات	 ت�صتند	 اأو	عرفية	 الذمة،	 اأهل	 اأحكام	 مثل	 دينية	 ب�صوابط	 كانت	موؤطرة	

بني	 اليهودي	 االآخر	 مع	 امل�صلمة	 االأنا	 عالقات	 تراوحت	 التاريخية	 التجربة	 واقع	 اإىل	 فا�صتنادا	

ال�رصاع	والنزاع	من	جهة	والتعاي�ص	والت�صاكن	من	جهة	اأخرى.

اخلا�صة	 الكتب	 من	 عينة	 على	 هذااالآخر	 �صورة	 ر�صد	 يف	 اعتمدنا	 فقد	 اأمر،	 من	 يكن	 ومهما	

باالجتماعيات	باملرحلة	الثانوية	االإعدادية،	وتوجه	حتليلنا	ب�صكل	اأ�صا�صي	نحو	حتليل	بع�ص	الن�صو�ص	

التي	تت�صمن	اإ�صارات	حول	االآخر	اليهودي	يف	مادة	التاريخ	دون	غريها	من	املواد	االأخرى	امل�صكلة	

للمادة	وهي	اجلغرافيا	والرتبية	على	املواطنة.

االجتماعيات،	 يف	 واجلديد	 االجتماعيات	 رحاب	 يف	 وهما	 مدر�صيني	 كتابني	 على	 اختيارنا	 وقع	

االآخر	 اجتاه	 ن�صبيا	 متكاملة	 �صورة	 ر�صم	 على	 ت�صعف	 اإ�صارات	 ت�صمنهما	 اإىل	 اختيارها	 ويعزى	

	التو�صل	 مو�صوع	الدرا�صة،	مقارنة	بالكتب	املدر�صية	االأخرى	املقررة	لنف�ص	امل�صتوى	التعليمي.	ومَتنَّ

املدر�صية،	 الكتب	 هذه	 باليهود،	يف	 اخلا�صة	 املادة	 وت�صنيف	 ا�صتخراج	 امل�صمون	يف	 بتقنية	حتليل	

من	 توازنها	 وم�صتوى	 ومرجعياتها	 ال�صورة	 طبيعة	 ر�صم	 ي�صمن	 ن�صقي	 ب�صكل	 تنظيمها	 وحماولة	

الناحية	الكمية	والنوعية.

بع�ص	 اإىل	 االإ�صارة	 من	 بد	 ال	 املدر�صية	 الكتب	 يف	 امل�صمنة	 ال�صورة	 عر�ص	 اإىل	 االنتقال	 وقبل	

املرجعيات	الرتبوية	التي	ت�صكل	اإطارا	ناظما	للكتب	املدر�صية	عامة	وكتب	التاريخ	ب�صكل	خا�ص،	

والق�صد	من	ذلك	ما	يت�صمنه	امليثاق	الوطني	للرتبية	والتكوين	وكذا	التوجيهات	الرتبوية	باعتبارهما	
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در�ص	 توؤطر	 التي	 والفكرية	 االجتماعية	 والوظائف	 والكفايات	 االأهداف	 توجه	 طريق	 خارطة	

التاريخ	بهذه	املرحلة	التعليمية	املهمة	يف	البناء	الفكري	واالجتماعي	للمتعلم.

قراءة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتوجيهات . 1
التربوية الخاصة بمادة االجتماعيات.

�صطر	»امليثاق	الوطني	للرتبية	والتكوين«	جمموعة	من	املرتكزات	و	املبادئ	االأ�صا�صية	التي	ت�صعف	

هذه	 ومن	 اأخرى.	 جهة	 من	 باالآخر	 وعالقتها	 جهة،	 من	 املغربية	 لالأنا	 الوثيقة	 متثل	 ر�صد	 يف	

املرجعيات	نذكر	تن�صي�ص	الوثيقة	على	قيم	العقيدة	االإ�صالمية،	فالتوجيهات	و	الربامج	تتوجه	للتلميذ	

املغربي	على	اأنه	م�صلم	اأوال	وقبل	كل	�صيء«	ويعترب	الدين	االإ�صالمي	ال�صمح	�رصيعة	اململكة	وعقيدتها	

الرا�صخة،	فعلى	التعليم	االأ�صا�صي	اأن	يكفل	ا�صتمرارها	وفاعليتها	و	متثل	االأفراد	واجلماعات	ملبادئها	

وتعاليمها.	اإ�صافةاإىل	قيم	الهوية	احل�صارية	و	مبادئها	االأخالقية	والثقافية،	و	قيم	حقوق	االإن�صان	

املتجددة	 للحاجات	 التكوين	 و	 الرتبية	 نظام	 يخ�صع	 القيم،	 هذه	 مع	 ان�صجاما	 و	 الكونية.	 ومبادئها	

للحاجات	 اأي�صا	 ويخ�صع	 والثقايف،	 االجتماعي	 و	 االقت�صادي	 امل�صتوى	 على	 املغربي	 للمجتمع	

ال�صخ�صية	الدينية	والروحية	للمتعلمني.4

متكن	هذه	املنطلقات	من	ر�صم	ت�صور	هذه	الوثيقة	لالأنا	و	عالقاته	باالآخر،	فهي	اإذا	ت�صري	اإىل	ارتباط	

النظام	الرتبوي	مببادئ	الهوية	احل�صارية	لالأنا	املغربية	وتعلقها	باالإ�صالم	ومبادئه	العامة	وفل�صفته	

االأخالقية،	وطبيعة	املواقف	وال�صور	التي	كونها	اجتاه	االأنا	واالآخر	يف	نف�ص	الوقت،	وهي	فل�صفة	

توؤكد	ب�صكل	عام	على	اأف�صلية	االإ�صالم	وامل�صلمني،	وتربط	عالقات	التعارف	والتوا�صل	مع	االآخر	

مب�صتويات	تختلف	ح�صب	طبيعة	هذا	االآخر	اأو	ذاك.	وميكننا	يف	هذا	االإطار	االإ�صارة	اإىل	املوقف	من	

الن�صارى	مقارنة	باليهود،	اأو	اأهل	الكتاب	عامة	مقارنة	بغري	الكتابيني.

اإذا	رجعنا	اإىل	ما	تت�صمنه	وثيقة	التوجيهات	الرتبوية	اخلا�صة	بتدري�ص	املادة	باملرحلة	الثانوية	 اأما	

االإعدادية،	فنجدهات�صري	يف	�صياق	حديثها	عن	الوظائف	اخلا�صة	بالتاريخ	اإىل	اأنه	ي�صتمد	«	وظيفته	

املحلي	 جمتمعه	 يفهم	 اإن�صان	 تكوين	 يف	 االأخرى	 االجتماعية	 العلوم	 مع	 م�صاهمته،	 من	 املجتمعية	

والوطني	واالإقليمي	والدويل،	ويتمو�صع	فيه،حتى	ي�صبح	فيه	م�صاركا	وفاعال.	فالتاريخ	ي�صهم	يف	

التكوين	ال�صخ�صي	للمتعلم	بتلقينه	ذاكرة	جماعية	تت�صع	من	املجموعة	املحلية	اإىل	االأمة	ثم	اإىل	العامل،	

كما	ميده	باملعامل	االأ�صا�صية	لفهم	العامل،	والتنظيم	املعقلن	للما�صي	واحلا�رص5	.

النقدي	 احل�ص	 كفايات	 تكوين	 املادة	يف	 م�صاهمة	 اإىل	 االإ�صارة	 فقد	متت	 الفكري	 امل�صتوى	 على	 اأما	

وهي	من	الكفايات	االإ�صرتاتيجية	االأ�صا�صية	التي	توؤكد	عليها	الربامج	واملناهج	احلالية،	يف	حني	متت	

االإ�صارة	اإىل	جملة	من	االأهداف	التي	ت�صعى	املادة	لتحقيقها	ومنها،	تر�صيخ	الهوية	احل�صاريةاملغربية،	

والتفتح	 قبول	االختالف،	 الت�صامح	و	 بتنوع	وتفاعل	وتكامل	روافدها،والت�صبع	بروح	 والوعي	

على	مكت�صبات	ومنجزات	احل�صارة	االإن�صانية	املعا�رصة.
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والعالقة	 الهوية	 اأ�صئلة	 باأن	 عام	 ب�صكل	 القول	 ميكن	 العامة	 الرتبوية	 املنطلقات	 هذه	 واعتماداعلى	

من	 ميكن	 تربوي	 ت�صور	 ر�صم	 يف	 عام	 ب�صكل	 وت�صمح	 الر�صمية،	 الوثائق	 يف	 حا�رصة	 باالآخر،	

تر�صيخ	الهوية	من	ناحية،	وبناء	عالقات	ايجابية	مع	االآخر	من	ناحية	اأخرى.	وهو	ت�صور	يختلف	

عن	الت�صورات	ال�صابقة	التي	كانت	حمكومة	بهاج�ص	الوحدة	عندما	يتعلق	االأمر	باالأنا،	عرب	اإخفاء	

االختالفات،	اأو	بهاج�ص	املواجهة	حينما	يتعلق	االأمر	باالآخر.

صورة اليهود في الكتب المدرسية لمادة التاريخ. 2

ال	م�صاحة	من	القول	بتعدد	جماالت	االآخر	ومقاربات	النظر	اإليه،	لكن	ومهما	اختلف	تعريف	هذا	

االآخر	وطبيعته،	فاإن	عالقته	باالأنا	تبقى	�رصورية	وحيوية،	تتنازعها	تيارات	التوا�صل	واحلوار	

والتعاي�ص	حينا	وال�رصاع	والرف�ص	اأحايني	اأخرى.	وقد	اخرتنا	اال�صتغال	يف	هذا	املقال	على	اآخر	

من	نوع	خا�ص،	اإنه	اآخر	مزدوج،	فهو	مكون	من	مكونات	الهوية	املغربية	التي	وجدت	تاريخيا	

باملغرب	وتعاي�صت	مع	جماعاته	يف	املدن	والقرى،	ون�صاأت	بينهما	عالقة	تفاعل	وتثاقف،	لكنه	مع	

ذلك	يبقى	اآخر	خمتلفا	بالنظر	لالختالف	الديني	بني	اليهودية	دين	االأقلية،	واالإ�صالم	دين	االأغلبية.	

فما	�صورة	اليهود	يف	كتب	مادة	التاريخ	باملرحلة	الثانوية	االإعدادية؟

بداية	ن�صجل	تراجعا	من	الناحية	الكمية	ملو�صوعات	تت�صل	باالآخر	اليهودي	يف	كتب	التاريخ	بهذه	

»العربانيون«	 وحدة	 مثل	 خا�صة	 وحدات	 ت�صمنت	 االأول	 اجليل	 كتب	 اأن	 اعتبار	 على	 املرحلة،	

والتي	احتوت	اإ�صارات	مهمة	حول	خمتلف	التحوالت	التي	�صهدتها	هذه	اجلماعات	على	عهد	االأنبياء	

امللوك	مثل	النبي	داود	و�صليمان،	وكذا	الهجرات	اليهودية	بعد	االأ�رص	البابلي	وت�صتيت	اليهود	على	

يد	االأ�صوريني	وملكهم	»نبوخذ	ن�رص«.6	وهو	تراجع	ال	ميكن	احل�صم	يف	تف�صريه،	دون	ا�صتح�صار	

خ�صائ�ص	الظرفية	ال�صيا�صية	والثقافية	التي	توؤثر	يف	تاأليف	الكتب	املدر�صية	وتر�صم	اأهداف	ال�صيا�صات	

التعليمية.

رغم	هذا	الرتاجع	ميكن	القول	اأن	االآخر	اليهودي	ظل	حا�رصا	يف	الكتب	املدر�صية	اجلديدة،	لكنه	

م�صمن	يف	وحدات	ال	تت�صل	بتاريخه	ب�صكل	مبا�رص	بقدر	ما	ترد	هنا	وهناك	يف	�صياق	احلديث	عن	

تاريخ	الق�صية	الفل�صطينية	اأو	تاريخ	االأديان،	اأو	تاريخ	الدول	االإ�صالمية.	و	ميكن	يف	هذا	ال�صدد	

اأن	نورد	بع�ص	االإ�صارات	التي	تناولته	يف	هذه	الكتب،	مع	حماولة	جتميع	تلك	العنا�رص	لتكوين	

ت�صور	عام	حوله.

ففي	كتاب	ال�صنة	االأوىل	من	هذه	املرحلة،	و	الذي	يغطي	مرحلة	من	مراحل	التاريخ	القدمي	والو�صيط	

)ميالد	احل�صارات	القدمية	خا�صة	ح�صارة	بالد	الرافدين،	اإىل	فرتة	احلروب	ال�صليبية(	جند	ح�صور	

لعدد	مهم	من	املعطيات	حول	الديانة	اليهودية	التي	مت	تخ�صي�ص	احلديث	عنها	يف	حمور	خا�ص	من	

در�ص	»الديانات	يف	احل�صارات	القدمية	بني	التعدد	والتوحيد«.7
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جند	يف	الن�صاط	االأول	من	الدر�ص	خريطة	حتدد	املجال	اجلغرايف	لظهور	الديانة	اليهودية،	وحت�رصه	

املقد�ص،	وهو	من	 بال�صمعدان	 مفتاح	اخلريطة	 لليهودية	يف	 �صيناء	مب�رص،	وقد	رمز	 يف	�صحراء	

اليهودية	يف	 اأدرجت	 الثاين	 الن�صاط	 بال�صليب.8	ويف	 للم�صيحية	 الرتميز	 بينما	مت	 الدينية،	 الرموز	

700)ميالدية(	 اإىل	 امليالد	 2200	قبل	 املمتدة	من	 الفرتة	 القدمية،	يوؤطر	 للديانات	 خط	زمني	عام	

ويحدد	�صنة	1200)ق	م(	كلحظة	تاريخية	لبعثة	مو�صى	مب�رص	وميالد	الديانة	اليهودية.	

ويف	ن�صاط	اآخر	يقدم	الكتاب	بع�ص	خ�صائ�ص	الديانة	اليهودية	من	خالل	ن�صو�ص	مقتطفة	من	»	

�صفر	الهجرة«	ج	20،	وهي	عبارة	عن	ع�رص	و�صايا	ملو�صى	م�صمونها:	

تنعم	 اإليهما	 واأح�صن	 واأمك	 اأباك	 اأطع	 اليوم،	 بعد	 االأ�صنام	 تعبد	 لن	 اإله	غريي،	 لك	 يكون	 لن	 	» 	

بالعمر	املديد،	ال	تقتلال	تخن،	ال	ت�رصق،	ال	ت�صهد	زورا،	ال	ت�صم	يف	مال	الغري	»

للفائف	 �صورة	 تقدمي	 مت	 كما	 مو�صى،	 بعثة	 حول	 قراأين	 بن�ص	 الع�رص	 الو�صايا	 هذه	 اأرفقت	 وقد	

القبائل	 لتاريخ	 �صجال	 وت�صكل	 اليهودية،	 للديانة	 الرئي�صي	 باأنها:	«	املرجع	 عرفت	 التي	 التوراة،	

الديانة	والتنظيمات	 تلقوه	من	وحي،	كما	يحدد	طقو�ص	 اليهود،	وما	 اأقوال	 العربانية،	وتت�صمن	

االجتماعية	والق�صائية	اخلا�صة	باليهود».9.

يكت�صف	املتعلم	من	خالل	هذه	الوحدة	و	ب�صكل	مركز	فكرة	عن	اليهود	من	خالل	ديانتهم	التي	تقدم	

�صيناء	مب�رص،	وت�صمنت	 مو�صى	يف	 نزلت	على	 »الوثنية«،	 الديانات	 تخالف	 توحيدية	 كديانة	 له	

الكتاب	املدر�صي	يقدم	ت�صورا	لالأ�صول	االإثنية	 اأن	 اإىل	حد	كبري	قيم	دينه	االإ�صالم.	كما	 ت�صبه	 قيم	

لليهود،	حيث	ربط	اليهود	»بالقبائل	العربانية«	التي	كانت	ت�صتوطن	مناطق	فل�صطني	مند	قرون	ما	

قبل	امليالد	قبل	اأن	مت	ت�صتيتهم	من	طرف	الرومان	واالأ�صوريني.اإذنفاليهودي	يف	هذه	الوحدة	يقدم	

باعتباره	اآخرا	دينيا	جتمعه	و	االأنا	امل�صلمة	روابط	عقدية	توحيدية،	مع	ما	يت�صمنه	ذلك	من	دعوة	

�صمنية	للتعارف	واحلوار	معه	على	قاعدة	االعرتاف	بديانته	واأنبيائه	ومبادئه	االأخالقية	امل�صمنة	

يف	التوراة.

غري	اأنه	و	بعد	هذا	الدر�ص،	ال	جند	�صوى	اإ�صارات	عابرة	حول	اليهود	واليهودية،	ففي	در�ص	حمل	

عنوان	»ن�صاأة	الدولة	االإ�صالمية«	ت�صادفنا	اإ�صارتان	حول	اليهود،	تتعلق	االأوىل	بيهود	»خيرب«	يف	

اإطار	خريطة	تبني	غزوات	الر�صول،	واالإ�صارة	الثانية	جاءت	يف	اإطار	تقدمي	وثيقة	تاريخية	)من	

�صرية	ابن	ه�صام(	معنونة	ب«د�صتور	الدولة	االإ�صالمية	جاء	فيها»لليهود	دينهم،	مواليهم	اأنف�صهم	اإال	

من	ظلم	واأمت،	واأنه	من	تبعنا	من	اليهود	فاإن	له	الن�رص	واالأ�صوة	»	.10

يبدو	اأن	هذه	االإ�صارات	ترد	بهدف	تبيان	ت�صامح	االإ�صالم	وامل�صلمني	جتاه	اأتباع	الديانات	االأخرى،	

ومنها	الديانة	اليهودية	التي	وجدت	قبل	االإ�صالم	ب�صبه	اجلزيرة	العربية،	ويرثب	ب�صكل	خا�ص،	

والتي	�صمت	عددا	من	بطون	وقبائل	اليهود	ومنهم	بني	النظري	وبني	قينوقاع،	وغريهم.
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ومما	ميكن	ت�صجيله	اأنه	ال	توجد	يف	الكتب	املدر�صية	اأي	اإ�صارات	مهمة	حول	االآخر	اليهودي	طيلة	

املعا�رص،	 بالتاريخ	 اخلا�صة	 الوحدات	 يف	 قوي،	 ب�صكل	 لتربز	 تعود	 ولكنها	 احلديثة،	 الع�صور	

هذه	 تربط	 الفل�صطينية.و	 الق�صية	 بروز	 �صهد	 والذي	 العربي،	 امل�رصق	 تاريخ	 يف	 اأخ�ص	 وب�صكل	

الكتب	بداياتها	وجذورها	بحدث	تاأ�صي�ص	احلركة	ال�صهيونية	و�صعي	االأخرية	اإىل	تاأ�صي�ص	كيان	يجمع	

العربي	 وال�رصاع	 الفل�صطينية	 الق�صية	 	« در�ص	 ي�صمح	 االإطار	 هذا	 ويف	 بفل�صطني.	 اليهود	 �صتات	

االإ�رصائيلي«	يف	ر�صد	معجم	متعلق	باالأخر	اليهودي،	ميكن	تقدميه	على	هذا	ال�صكل:

تواتر	كلمات	من	قبيل	اليهود،	و	اليهودية	العاملية،	و	ال�صعور	والوعي	القومي	اليهودي،	 –

وال�صعب	اليهودي،	والدولة	اليهودية	واحلركة	ال�صهيونية،	اإ�رصائيلوغريها.	

عمل	 – 19م،	 القرن	 خالل	 ظهرت	 باعتبارها	«حركة	 ال�صهيونية	 احلركة	 تعريف	 مت	

زعماوؤها	على	املطالبة	باإقامة	وطن	قومي	لليهود	يف	فل�صطني	»	11	ومن	اجلدير	بالذكر	

اأن	هذه	احلركة	قدمت	يف	كتاب	اجلديد	يف	االجتماعيات،	بهذا	ال�صكل	دون	االإ�صارة	اإىل	

طبيعتها	العن�رصية	كما	وردت	يف	كتب	مدر�صية	اأخرى.

يقدم	الدر�ص	اإىل	جانب	املفاهيم	اأحداثا	تاريخية	حا�صمة	ت�صعف	يف	فهم	جوانب	تاريخية	 –

مهمة	حول	اليهودانية	يف	ال�رصق	االأو�صط،	وتتمثل	باالأ�صا�ص	يف	االأحداث	التالية:	املوؤمتر	

ال�صهيوين	االأول	ببال	�صنة	1897،	واملوؤمتر	ال�صهيوين	احلادي	ع�رص	يف	1913،	ووعد	

بلفور	يف	1917،	واإعالن	تاأ�صي�ص	دولة	اإ�رصائيل	يف	1948.

ولعل	ما	ميكن	مالحظته	يف	هذا	ال�صدد	هو	اأن	املقاربة	املعتمدة	يف	عر�ص	االأحداث	تتميز	باتخاذ	

نوع	من	امل�صافة	اجتاه	ال�رصاع،	وكذا	عر�صها	لل�رصاع	انطالقا	من	مرجعية	القانون	الدويل	الذي	

اأقر	مند	ال�صنوات	االأوىل	للنزاع،	مبداأ	التق�صيم	عرب	القرار	االأممي	ال�صادر	بتاريخ	1947.12

للنزاع،	ومنها	 التاريخي	 العر�ص	 النقدية	حول	طريقة	 املالحظات	 بع�ص	 اإبداء	 ذلك	ميكن	 ومع	

عدم	ت�صمن	الوحدة	لعنا�رص	كفايات	حل	النزاعات	والرتبية	على	قيم	ال�صلم	العاملي،	ويبدو	ذلك	

من	خالل	غياب	رواية	االآخر	حول	النزاع،	مبا	ي�صمح	للمتعلم	من	تكوين	معرفة	تاريخية	مركبة	

ومتقاطعة،	وتتيح	له	فر�صة	معرفة	رواية	االأنا	يف	عالقتها	برواية	االأخر	املعني	بالنزاع،	حتى	

يكون	الدر�ص	فر�صة	لفهم	االختالفات	كما	اأكد	على	ذلك	اأندي	�صيغال	ب�صدد	مقال	له	حول	دور	

تدري�ص	االختالف	عرب	در�ص	التاريخ.	وهو	ال�صيء	الذي	ال	تزال	برامج	التاريخ	احلالية	قا�رصة	

وتناولها	 مقاربتها	 على	 مهيمنا	 لالأحداث	 الكرونولوجي	 العر�ص	 منطق	 يبدو	 اإذ	 ا�صتيعابه،	 على	

للحدث	التاريخي	�صواء	تعلق	االأمر	بتاريخ	االأنا	اأو	تاريخ	االآخر.13

اإن	�صورة	االآخر	اليهودي	اإذا	تقدم	بناء	على	عينة	الكتب	املنتقاة،	باعتبارهم	اأ�صحاب	ديانة	�صماوية	

واالآلهة	 االأوثان	 عبادة	 من	 عداه	 ما	 ونبد	 للتوحيد	 الدعوة	 مبادئ	 يف	 االإ�صالم	 توافق	 توحيدية،	
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اليهود	 ديانة	 اليهودية	 لكون	 اعتبارا	 االأ�صل	والت�صور،	 املتعددة،	وهو	ما	ميكن	ترجمته	بوحدة	

دعوة	 وهي	 وامل�صيحية.	 االإ�صالم	 مثل	 ذلك	 مثلها	يف	 االإبراهيمية،	 التوحيدية	 الديانات	 من	 جزءا	

�صمنية	للمتعلم	للتعامل	االإيجابي	معها	ومع	معتنقيها.	لكن	هذه	ال�صورة	تتخذ	طابعا	مغايرا	يف	�صياق	

احلديث	عن	امل�صكلة	الفل�صطينية،	على	اعتبار	اأن	اليهود	يف	�صخ�ص	احلركة	ال�صهيونية	م�صوؤولون	

عن	ماأ�صاة	ال�صعب	الفل�صطيني،	الذي	تعر�ص	لالحتالل	والت�رصد	جراء	�صيا�صات	الهيمنة	واال�صتيطان	

والقتل.

يف	نهاية	هذا	التحليل	الو�صفي	ل�صورة	االآخر	اليهودي	يف	برامج	مادة	التاريخ	بهذه	املرحلة،	ال	

بد	من	االإ�صارة	اإىل	اأن	هذه	الربامج	ال	تت�صمن	ب�صكل	عام	اأي	اإ�صارات	مهمة	حول	تاريخ	االأقليات	

اليهودية	املغربية،	وال	متكن	املتعلم	من	التعرف	على	جوانب	من	تاريخ	مكون	من	مكونات	هويته	

املتعددة،	والتي	مت	حتديدها	يف	الوثيقة	الد�صتورية	االأخرية	ل�صنة	2011،	وهو	ما	ي�صكل	ثغرة	يف	هذه	
الربامج،	وهي	ال	ترتبط	فقط	باملكون	اليهودي	املغربي،	بل	ت�صمل	مكونات	اأخرى	على	راأ�صها	

املكون	االإفريقي	واحل�صاين	واملور�صكي	واالأمازيغي.	ولعل	مرد	ذلك	هو	ا�صتمرار	التعامل	احلذر	

مع	هذا	التنوع	والتعدد،	من	هنا	ن�صجل	عدم	ان�صجام	هذه	الربامج	مع	ما	تن�ص	عليه	الوثائق	الر�صمية	

من	تعدد	روافد	الهوية	املغربية،	وعدم	ان�صجامها	مع	املفهوم	اجلديد	للهوية	املتعددة.	وهو	ما	يجب	

االنتباه	اإليه	يف	اأي	اإ�صالح	مرتقب	لهذه	الكتب	املدر�صية	حتى	تكون	مرتجمة	ب�صكل	فعلي	وعملي	

وتقييمه	 االختالف	 فهم	 يف	 التاريخ	 وظائف	 باأجراأة	 وقمينة	 الثقايف،	 التنوع	 على	 الرتبية	 ملبادئ	

والتعامل	االيجابي	معه.

صورة اليهود واليهودية في تمثالت أساتذة التاريخ. 3

بعد	حتليلنا	ل�صورة	وح�صور	االآخر	اليهودي	يف	برامج	التاريخ،	نرى	من	املفيد	ر�صد	متثالتاالأ�صاتذة	

مبا	 امل�صتهدفني	 املتعلمني	 وبني	 الكتب	 هذه	 م�صمون	 بني	 اأ�صا�صي	 كو�صيط	 لدورهم	 اعتبارا	 حوله،	

تت�صمنه	من	معلومات	خمتلفة.	والق�صد	هو	مالم�صة	مدى	االن�صجام	بني	ما	تت�صمنه	هذه	الكتب،	مع	

ما	تت�صمنه	مواقف	عينة	من	اأ�صاتذة	التاريخ	حول	املو�صوع	نف�صه.

بنيابة	 االإعدادية،	 الثانوية	 باملرحلة	 اأ�صاتذة	مادة	االجتماعيات	 البحث	من	جمموع	 يتكون	جمتمع	

زاكورة،	اأكادميية	�صو�ص	ما�صة	درعة،	وقد	اخرتنا	من	جمتمع	البحث	عينة	ع�صوائية	تتكون	من	

حوايل	15	اأ�صتاذا	يد�صون	املادة	نف�صها	ببع�ص	موؤ�ص�صات	النيابة	املذكورة.

الكتاب	 يف	 �صواء	 واليهودية	 اليهود	 حول	 االأ�صاتذة	 من	 العينة	 متثالتهذه	 بع�ص	 مالم�صة	 وبهدف	

ا�صتمارة	 اإليهم	 وجهنا	 وقد	 ال�صلة،14	 ذات	 الق�صايا	 بع�ص	 من	 ال�صخ�صية	 مواقفهم	 اأو	يف	 املدر�صي	

حول	املو�صوع	فكانت	اإجاباتهم	على	ال�صكل	التايل:
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اآ- حيز اليهود واليهودية داخل الكتاب املدر�سي اخلا�ص بالتاريخ

	اإجابة	على	ال�صوؤال	املتعلق	بتقييم	م�صتوى	احل�صور	الكمي	لليهود	يف	در�ص	التاريخ،	عربت	ن�صبة	

%50من	االأ�صاتذة	باأن	احليز	املخ�ص�ص	للحديث	عن	اليهود	�صعيف	باملقارنة	مع	جمموع	الربنامج،	
و	ذهبت	ن�صبة	%48	اإىل	اعتبارها	متو�صطة،	وذهبت	ن�صبة	ال	تتعدى	%2	اإىل	اأن	حيز	تلك	املعارف	

�صعيف.	هذا	التقييم	مل�صتوى	ح�صور	اليهودية	واليهود	يف	الكتاب	املدر�صي	من	طرف	اأ�صاتذة	مادة	

الكتاب	املدر�صي	يحتوي	 اأولهما	بكون	 التاريخ،	يجد	مرجعياته	من	عن�رصيني	رئي�صيني،	يرتبط	

بالفعل	على	اأفكار	ومعجم	يحيل	على	اليهود	ب�صكل	كبري	مقارنة	بباقي	املواد	االأخرى،	ويظهر	ذلك	

االأوىل،	ودر�ص	 ال�صنة	 التعدد	والوحدة	يف	برنامج	 القدمية	بني	 الديانات	 من	خالل	در�ص	حول	

راأينا	يف	 اأن	 �صبق	 كما	 الثالثة	 ال�صنة	 برنامج	 االإ�رصائيلي	يف	 العربي	 وال�رصاع	 الفل�صطينية	 الق�صية	

الف�صل	االأول.	اأما	العن�رص	الثاين	فريتبط	بحجم	امل�صاحة	الزمنية	املخ�ص�صة	ملادة	التاريخ	خا�صة	اإذا	

علمنا	اأن	نف�ص	املدر�ص	مكلف	بتدري�ص	مادتني	اأخريني	هما	اجلغرافية	والرتبية	على	املواطنة	مما	

يف�رص	يف	نظرهم	معقولية	وواقعية	ذلك	احل�صور.	حيث	اأن	ما	هو	مقدم	منها	ح�صب	بع�ص	اأفراد	

العينة	«	كاف	ملعرفة	وجهة	نظر	اليهود	جتاه	امل�صلمني	و�صلوكهم	وتعاملهم	وموقفهم	من	الديانات	

االأخرى»	.

ب-  طبيعة املعرفة املتعلقة باليهود واليهودية يف الكتاب املدر�سي اخلا�ص بالتاريخ ح�سب 

عينة من اأ�ساتذة املادة

ح�صب	 ومتحولة	 رهانات	خمتلفة	 تعك�ص	 ت�صورات	حمددة،	 وفق	 مبنية	 معرفة	 املدر�صية	 املعرفة	

العلمية	 املدر�صني	من	م�رصوعيتها	 فاإن	موقف	 وبالتايل	 الداخلية	واخلارجية،	 الظرفياتوال�صياقات	

امل�رصوعية	 املتعلق	مبدى	 ال�صوؤال	 بخ�صو�ص	 لدينا	 برز	 ال�صياق	 هذا	 الأخر.	يف	 اأ�صتاذ	 من	 يختلف	

العلمية	للمعارف	امل�صمنة	يف	الكتب	املدر�صية	حول	اليهود	ما	يلي:

عربت	ن�صبة%52	من	االأ�صاتذة	باأن	املعارف	الواردة	يف	الكتاب	املدر�صي	حول	اليهود	واليهودية	

ح�صب	 اأنها	 كما	 م�صداقية	 ذات	 تاريخية	 م�صادر	 اإىل	 ال�صتنادها	 علمية	 وم�رصوعية	 �صبغة	 تكت�صي	

بع�ص	اأفراد	هذه	العينة	«	معرفة	علمية	دقيقة	تقدم	للمتعلم	رغبة	يف	م�صاعدته	على	اتخاذ	وجهة	نظر	

وموقف	وا�صح	من	اليهود	».	يف	حني	ترى	ن�صبة	%48	من	اأفراد	العينة	اأن	تلك	املعارف	ال	ت�صتند	

اأنها	ح�صب	 كما	 االأوىل،	 بالدرجة	 فيها	 املتحكم	 هو	 االإيديولوجي	 فالطابع	 وا�صح،	 علمي	 الأ�صا�ص	

باعتبارها	 االإ�رصائيلية	 الدولة	 مفهوم	 لرت�صخ	 ت�صعى	 �صطحية	ومب�صطة«	 تاريخية	 معرفة	 البع�ص	«	

حركة	�صهيونية	لدى	التلميذ«.	

ترتبط	هذه	املعارف	ح�صب	االأ�صاتذة	بدرجة	اأوىل	مبرجعيات	تاريخية	بن�صبة	%50،	ومبرجعيات	

اإن�صانية)حقوق	االإن�صان،	املواثيق	الدولية...(	بن�صبة	%30	ثم	دينية	بن�صبة	20%.	
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ج-  املعرفة املدر�سية املتعلقة باليهود واليهودية منظورا اإليها من خالل قناعات الأ�ساتذة 

واملنهاج املدر�سي

التاريخ	بقناعات	واأفكار	 حول	�صوؤال	عالقة	املعرفة	املوجودة	يف	الكتاب	املدر�صي	اخلا�ص	مبادة	

بع�ص	اأ�صاتذة	املادة	تو�صلنا	اإىل	اأن	ن�صبة	%81	ي�رصحون	بوجود	نوع	من	االن�صجام	والتوافق	حيث	

يقول	اأحد	اأفراد	العينة	اأن	»املعارف	املقدمة	حول	اليهود	تدعو	اإىل	الت�صامح	واحرتام	الغري	دون	

النظر	اإىل	دينه	وجن�صه	ولغته«	بينما	عربت	ن�صبة	%19	على	عدم	ان�صجام	تلك	املعارف	مع	قناعاتهم	

واأفكارهم	اخلا�صة،	يقول	اأحد	اأفراد	العينة	اأن	تلك	املعارف	»تتناق�ص	مع	قناعاته	واأفكاره«.

االن�صجام	 االأ�صاتذة	على	 %90	من	 ن�صبة	 قد	عربت	 باملنهاج،	 املعارف	 تلك	 اأما	بخ�صو�ص	عالقة	

الوا�صح	بني	منطلقات	املنهاج	واملعارف	املقدمة	حول	مو�صوع	اليهود	واليهودية،	فالكتاب	املدر�صي	

يتبنى	ح�صب	هذه	العينة	مقاربة	ت�صاحمية	ب�صاأن	العالقة	مع	االآخر	وترتجم	على	�صكل	تعلمات	بعيدة	

عن	املواقف	االنفعالية	واملوجهة	التي	كانت	تطغى	على	مقاربة	الربامج	القدمية	.

د- املوقف العام من اليهود واليهودية

عموما	ميكن	التمييز	يف	املواقف	العامة	الأ�صاتذة	املادة	بخ�صو�ص	االآخر	اليهودي	بني	موقفني:	

طالت	 – الذي	 التحريف	 على	الزمة	 الرتكيز	 من	خالل	 و�صيا�صي:	 ديني	 موقف	 الأول:	

تركيز	خا�ص	 الفئة	 هذه	 لدى	 ذلك	يربز	 اإىل	جانب	 مو�صى	 النبي	 بعد	 اليهودية	 اأ�صول	

على	عالقة	اليهود	ب	»ماأ�صاة	ال�صعب	الفل�صطيني«	خالل	القرن	الع�رصين.	وكمثال	على	

�صماوية	 وديانة	 الب�رصية	 االأعراق	 من	 »اليهود	عرق	 اأن	 ي�صري	 اأحدهم	 هذااملوقف	جند	

»�صد	 اأنه	 موقف	مماثل	 معربا	عن	 اأخر	 اأ�صتاذ	 وي�صري	 واأ�صابها	حتريفات«	 مبادئ	 لها	

االإ�صالمية	 االأخرى	خا�صة	 الديانات	 واحرتام	 احلوار	 ثقافة	 لديهم	 لي�صت	 الأنهم	 اليهود	

على	الرغم	من	اأن	هذه	االأخرية	تدعو	اإىل	احرتام	االآخر	كما	جاء	يف	ال�صنة	النبوية	وما	

احرتام	 وعدم	 التع�صب	 اليهود:	 موقف	 عن	 يعرب	 التاريخ	 يف	 كان	 وما	 االآن	 نالحظه	

االأخر،	والقتل	والت�رصيد،	و	�صلوكهم	يف	فل�صطني	منوذج	على	ذلك«.	

اإليه	من	 – تدعو	 االإن�صان	وما	 الكونية	حلقوق	 باملرجعية	 يرتبط	 	: الثاين:	موقف	حقوقي	

احرتام	االآخر	بغ�ص	النظر	عن	دينه	اأو	لغته،	و	كمثال	على	هذا	التوجه	ميكن	اأن	نربز	

«املقاربة	 اليهودي	 لالآخر	 تبنيه	يف	نظرته	 اإىل	 اأ�صتاذ	 ي�صري	 هذا	االجتاه	حيث	 موقفا	يف	

احلقوقية	الكونية	وال�صمولية	لكن	اأف�صل	فيها	واأ�صتثني	احلركة	ال�صهيونية	التي	هي	حركة	

عن�رصية	وا�صتعمارية	تو�صعية	يف	عالقتها	باالإمربيالية«.
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صورة اآلخر اليهودي في الكتب المدرسية المغربية للتاريخ بالمرحلة الثانوية اإلعدادية وتمثالت عينة من األساتذة

ب�صكل	عام	عن	موقف	متذبذب	من	 التاريخ	تعرب	 باأ�صاتذة	 البحث	اخلا�صة	 اأفراد	عينة	 اإن	مواقف	

اأفراد	هذه	 لقاءاتنا	مع	 ب�صكل	كبري	من	خالل	 برز	 ما	 اأن	 باليهودية	واليهود،	غري	 العالقة	 م�صاألة	

العينة،	هو	توازن	مواقفها	اخلا�صة	جتاه	املو�صوع	ووعيها	ب�رصورة	التمييز	والف�صل	بني	اليهود	

باالإمربيالية	 وثيقة	 ذات	عالقة	 �صيا�صية	 وال�صهيونية	كحركة	 كديانة	من	جهة،	 واليهودية	 ك�صعب	

الغربية	يف	نظرهم.

خالصات ومقترحات 

حاولنا	من	خالل	هذا	املقال	معاجلة	مو�صوع	�صورة	االآخر	يف	الكتب	املدر�صية	املغربية	اخلا�صة	

اأ�صلوبا	و�صفيا	حتليليا،	ور�صدنامتثالت	عينة	من	 الثانوية	االعدادية،	معتمدين	 بالتاريخ	باملرحلة	

اأ�صاتذة	املادة	باملرحلة	الثانوية	االإعداديةاعتمادا	على	اال�صتبيان،	وكان	ذلك	بهدف	اإثارة	االنتباه	اإىل	

حيوية	طرح	هذا	املو�صوع	الذي	يعترب	راهنيا	يف	عالقته	باالإ�صكاالت	التي	تطرحها	م�صاألة	العالقة	

باالآخر.	ونظرال�صعوبة	االإحاطة	مبو�صوع	االآخر	يف	�صموليته،	حاولنا	اال�صتغال	على	حالة	االآخر	

والغريية،	وطرق	 االختالف	 اأخرى	جت�صد	 بعنا�رص	 لالهتمام	 مقدمة	 يكون	 ذلك	 عّل	 اليهودي،	

تدبريها	وت�رصيفها	الديداكتيكي	�صواء	يف	الكتب	املدر�صية	اأو	املمار�صة	ال�صفية،	خا�صة	واأن	التعدد	

والتنوع	الذي	ميز	املجتمع	املغربي	على	الدوام،	يعد	حقال	معرفيا	جديدا	يطرح	على	امل�صتغلني	يف	

البحث	الرتبوي	االهتمام	به	حتليال	ومناق�صة،	مع	ال�صعي	الدائم	لتطوير	ا�صرتاتيجيات	كفيلة	بتدبريه	

تربويا	عربتعلمات	تعزز	منطق	فهم	االختالف	وتقيمه	وتدبريه	ب�صكل	ايجابي	ومتوازن.	وهو	ما	

ميكن	اأن	يتحقق	عرب	مراجعة	الربامج	احلالية	على	�صوء	مبادئ	الرتبية	على	التنوع	الثقايف	واحلق	

يف	االختالف.
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تقويم االجتماعيات بالتعليم الثانوي المغربي بين 
األدبيات التربوية والتوجيهاتالرسمية 1987 – 2014

اأحمد ال�رشقاوي

تقدمي : د. تامر الب�سري

ال	تتوفر	ال�صاحة	الرتبوية	املغربية	على	الكثري	من	االإ�صدارات	واالأبحاث	الديداكتيكية.	 	

ولذلك	فبمجرد	�صدور	هذا	الكتاب	بادرنا	اإىل	عر�ص	تقدمي	له	يف	املجلة.	

املوؤلف،	 ق�صم	 املتو�صط.	 القطع	 212	�صفحة	من	 2014	ذات	 �صنة	 الدرا�صة	 �صدرت	هذه	 	

وهو	م�رصف	تربوي	وباحث	خمت�ص	يف	ديداكتيك	اجلغرافيا،	موؤلفه	اإىل	ثالثة	ف�صول	اإىل	جانب	

مقدمة	عامة	وخامتة	عامة	ولوائح	املراجع	واجلداول	واالأ�صكال.

تركز	هذه	الدرا�صة	على	اإ�صكالية	التقومي	ومدى	مالءمة	القرارات	املوؤ�ص�صية	التي	اتخذت	 	

يف	هذا	االإطار	خ�صو�صا	خالل	عقد	االألفني	بالن�صبة	ملادة		اجلغرافيا	يف	التعليم	الثانوي.

يتبني	من	حمتوى	هذه	الدرا�صة	اأنها	عبارة	عن	اأطروحة	جامعية	الأن	الف�صل	االأول	منها	 	

بع�ص	 تو�صيح	 على	 الثاين	 الف�صل	 يف	 الدرا�صة	 وركزت	 املنهجية.	 للجوانب	 باالأ�صا�ص	 خ�ص�ص	

فيها	 مبا	 االأ�صئلة	 اأنواع	 وخمتلف	 التح�صيلية	 واالختبارات	 التقومي	 مفهوم	 مثل	 املحورية	 املفاهيم	

الو�صفية	والتف�صريية	والتعميمية.

باجلغرافية	 اخلا�صة	 الرتبوية	 التوجيهات	 حتليل	 اأوىل	 مرحلة	 يف	 الدرا�صة	 ت�صتهدف	 	

الربامج	 يف	 ورد	 ما	 �رصد	 عند	 املوؤلف	 يقف	 ومل	 	.1987 �صنة	 املادة	 هذه	 برامج	 اإ�صالح	 منذ	
)2007-2002-1994-1987(	بل	تناول	بالتحليل	جمموعة	كبرية	من	املذكرات	الوزارية	التي	

�صدرت	يف	املو�صوع	مبا	يف	ذلك	تلك	اخلا�صة	بالباكالوريا	)1987 – 2014(.

ا�صتخل�ص	املوؤلف	اأن	التقومي	يف	االأدبيات	الرتبوية	عملية	منظمة	هادفة	ومتعددة	اجلوانب	 	

اأدوات	تت�صدرها	االختبارات	التح�صيلية.	وينبغي	احرتام	عدة	معايري	 تقوم	على	القيا�ص	وتعتمد	

االأ�صئلة	 هذه	 �صياغة	 تتطلب	 كما	 املالئمة.	 االأ�صئلة	 اأنواع	 اختيار	 ليت�صنى	 املق�صود	 للهدف	 بالنظر	

اعتماد	خطوات	حمددة	اأي�صا.
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اجلغرافية	 مادة	 منطق	 للتقومي،	 تناولها	 عند	 غيبت،	 الرتبوية	 التوجيهات	 اأن	 واملالحظ	 	

مركزة	اأكرث	على	الكفايات	واالأهداف	.	بل	اإنها	�صقطت	يف	بع�ص	التناق�ص	بني	االأهداف	امل�صطرة	

واالإجراءات	املقرتحة	.	وهكذا	فاإن	ال�رصورة	ت�صتدعي	توحيد	االأطر	املرجعية	لالمتحانات	املوحدة	

وطنيا	وجهويا	�صواء	تعلق	االأمر	باالختبارات	املقالية	اأم	اال�صتغال	على	الوثائق.

وظف	املوؤلف	يف	بحثه	اإىل	جانب	الوثائق	الر�صمية	جمموعة	كبرية	من	املراجع	باللغتني	 	

العربية	والفرن�صية،	مما	يدل	على	اطالعه	الوا�صع	واالأر�صية	النظرية	الوا�صعة	التي	ا�صتند	اإليها.	

و�صيجد	الباحث	يف	ديداكتيك	املواد	االجتماعية	ب�صكل	عام،	واجلغرافيا	ب�صكل	خا�ص،	الكثري	من	

املوارد	املعرفية	واالأدوات	التطبيقية	اخلا�صة	بتحليل	التمارين	واالأ�صئلة	اذكر	منها	على	�صبيل	املثال	

ال	احل�رص	جداول	التخ�صي�ص	.واإذا	ما	كان	هذا	البحث	قد	ركز	اأكرث	على	اجلوانب	النظرية		واملنهج	

التحليلي	فقد	وعد	املوؤلف	باإ�صدار	الكتاب	الثاين	الذي	�صيتناول	فيه	ب�صكل	خا�ص	االأمثلة	التطبيقية	يف	

هذا	امل�صمار.
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تقرير حول الندوة الدولية

 »الشباب، التحوالت المجتمعية والعنف
في الحياة اليومية«

كلية علوم الرتبية

27 و 28 نونرب 2014

جامعة	حممد	 	- الرتبية	 علوم	 بكلية	 والرتبية«	 املجتمعية	 التحوالت	 »ال�صباب	 البحث:	 فريق	 نظم	

اخلام�ص	بالرباط،	ندوة	علمية	دولية	حول	مو�صوع:	»ال�صباب،	التحوالت	املجتمعية	والعنف	يف	

احلياة	اليومية«	يومي	27	و28	نونرب	2014.

واملجتمع	 باالأ�صا�ص	 املغربي	 املجتمع	 يف	 ملحة	 حلاجة	 ا�صتجابة	 العلمية	 التظاهرة	 هذه	 تنظيم	 وجاء	

الدويل	ب�صكل	عام	لفهم	ومتحي�ص	اخلطاب	الراهني	حول	ال�صباب	ال�صيما	يف	ارتباطه	بق�صايا	العنف.	

البحث	يف	 اإغناء	 اإىل	 االإن�صانية	 العلوم	 بالباحثني	يف	 تدفع	 اليوم،	 العامل	 التي	 املجتمعية	 فالتحوالت	

االأ�صباب	والتجليات	واملظاهر	التي	تتخذها	هذه	التحوالت	والتي	تنعك�ص	على	واقع	ال�صباب	مفرزة	

لنا	ظواهر	تبدو	جديدة	اأو	مقلقة	على	�صكل	اختالالت		تهدد	كيان	املجتمع	االإن�صاين.

وحيث	اإن	اخلطاب	اليوم	يربط	هذه	التحوالت	االجتماعية	بتنامي	مظاهر	العنف	مبختلف	اأ�صكاله	

املادية	والرمزية	واجلن�صية	واالقت�صادية	وال�صيا�صية،	والتي	تهم	بالدرجة	االأوىل	فئة	ال�صباب	حتديدا،	

كان	لزاما	على	الباحثني	ت�صليط	ال�صوء	على	اآثار	هذه	املجاالت	االجتماعية	واالقت�صادية		والثقافية	

الت�صاوؤالت	حول	عالقة	 ال�صباب	و�صلوكاتهم،	كمدخل	لطرح	جمموعة	من	 وال�صيا�صية	على	حياة	

ال�صباب	�صحية	لعنف	بنيات	املجتمع؟	 الفئات	من	 ال�صباب	بالعنف	من	قبيل:	هل	ميكن	اعتبار	هذه	

وهل	العنف	هو	تعبري	عن	احتجاج	ال�صباب	ورغبتهم	يف	حتقيق	امل�صاواة؟	وعالقة	كل	ذلك	بتنامي	

ا�صرتاتيجيات	 ماهي	 االآخري	 ثم	يف	 الفئة،	 هذه	 لدة	 اله�صا�صة	 االجتماعي	وزيادة	معدالت	 الهام�ص	

وبرامج	ال�صيا�صات	العمومية	للوقاية	من	العنف	واحلد	من	اآثاره؟

يف	 املعرفية	 احلقول	 تقدمها	 التي	 املقاربات	 خمتلف	 حول	 الدولية	 الندوة	 حماور	 ان�صبت	 وبهذا	

اإىل	 باالإ�صافة	 ال�صبابية،	 املجتمعية	وامل�صاألة	 التحوالت	 لفهم	 ال�صو�صيولوجيا	وال�صيكولوجيا	والرتبية	

حماولة	ر�صد	تغريات	اأن�صاق	القيم	والو�صائل	التكنولوجية	احلديثة	جتليات	العنف	يف	احلياة	اليومية	

لل�صباب...
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الت�صدي	 يف	 ال�صبابية	 البنيات	 ودور	 ال�صباب،	 اإدمان	 م�صكلة	 اأي�صا،	 الندوة	 حماور	 �صمن	 ومن	

لظاهرة	العنف	يف	االأو�صاط	احل�رصية.

العربية	 الدول	 من	 والباحثني	 االأ�صاتذة	 من	 ملجموعة	 وازنة	 م�صاركة	 الدولية	 الندوة	 عرفت	 وقد	

واالأوروبية	)اجلزائر-	تون�ص	-	االأردن	-	العراق	-	اململكة	العربية	ال�صعودية	-	لبنان	-	فرن�صا	

ال�صو�صيولوجي	 مقدمتهم	 ويف	 االإن�صانية،	 العلوم	 يف	 التخ�ص�صات	 عدد	 اىل	 ينتمون	 املغرب(،	 	-

افتتح	 والذي	 واجلنوح،	 االنحراف	 يف	 املتخ�ص�ص	 	»Laurent MUCCHEILLI« الفرن�صي	
1960	اىل	 ال�صباب	يف	فرن�صا	منذ	�صنة	 الندوة	مبداخلة	قيمة	حول	تطور	اجلنوح	لدى	 اأ�صغال	هذه	

اليوم.	فيما	تطرقت	باقي	املداخالت	للمحاور	البحثية	التالية:

ظاهرة	العنف	لدى	ال�صباب	يف	العامل	العربي; �

ال�صباب	والعنف	يف	املجال	احل�رصي; �

التحوالت	املجتمعية	والعنف	لدى	ال�صباب; �

العنف	يف	التداول	اليومي	واالعالم; �

تدبري	مظاهر	العنف	لدى	ال�صباب. �

والدرا�صات	 النظرية	 البحوث	 بني	 ما	 الدولية	 الندوة	 يف	 املقدمة	 واالأوراق	 املداخالت	 توزعت	

امليدانية،	والتجارب	التي	تتميز	بها	بع�ص	الدول	يف	مقاربة	هذا	املو�صوع،	ف�صكلت	بذلك	فر�صة	

اأمام	الباحثني	والطلبة	املغاربة	وحتى	االأجانب	لالإطالع		الطروحات	العلمية	املوجودة	حول	هذا	

املو�صوع	واحللول	املقرتحة	يف		العديد	من	التجارب	الدولية	التي	حظيت	مبناق�صات	م�صتفي�صة	من	

قبل	احلا�رصين.	

ومن	االأهداف	التي	عملت	على	حتقيقها	هذه	الندوة	الدولية،	عالوة	على	احل�صور	الوازن	لعدد	من	

الباحثني	يف	امليدان،	خلق	دينامية	وج�رص	للتبادل	العلمي	بني	املخت�صني،	واطالع	الطلبة	واملهتمني	

حمليا	على	املقاربات	اجلديدة	يف	تناول	االإ�صكاليات	املرتبطة	بهذا	املو�صوع.	


