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كلمة الـــعـــــدد
مرت	اأزيد	من	ثالث	�سنوات	على	�سدور	العدد	4	)	ال�سل�سلة	اجلديدة	(	من	جملة	التدري�س	،	غري	

اأن	هذا	التاأخري	احلا�سل	يف	انتظام	�سدور	الأعداد	مت	توظيفه	من	اأجل	اإعادة	هيكلة	هذا	املنرب	العلمي	

اخلا�س	بكلية	علوم	الرتبية	.ومن	ثم	جاءت	حمتويات	هذا	العدد	ثمرة	جلهد	جماعي	و�سفاف	لي�س	

فقط	على	امل�ستوى	املنهجي،	ولكن	اأي�سا	من	خالل	النفتاح	على	جمموعة	من	الإ�سهامات	العلمية	

توا�سل	ر�سالتها	 املجلة	 فاإن	 	، ذلك	 الأكادميي	.	وعالوة	على	 مل�سارهم	 تعزيزا	 الدكتوراه	 لطلبة	

القائمة	على	تعبئة	اأقالم	علمية	ر�سينة	تكري�سا	لدورها	كف�ساء	للتباحث	والنقا�س	حول	ق�سايا	تربوية	

ذات	راهنية.	

لقد	بات	معروفا	،	حتى	بعد	الجناز	اجلزئي	للربنامج	ال�ستعجايل،	باأن	منظومة	الرتبية	والتعليم	يف	

املغرب	تعاين	من	اختاللت	على	م�ستوى	الهدر	املدر�سي	واكت�ساب	التعلمات	الأ�سا�سية	والكفايات	

اللغوية	...اختاللت	اأكدتها	درا�سات	ت�سخي�سية	عديدة	وطنية	)املجل�س	الأعلى	للتعليم	2008	...(	

ودولية	)البنك	الدويل	واليون�سكو	2011	...(	ومهما	اختلفت	املواقف	من	هذه	الدرا�سات	�سواء	من	

تفر�س	 التي	 الأ�سئلة	 فاإن	 منهجيتها	وحتليلها،	 اأو	 النظرية	 مرجعيتها	 اأو	 املعتمدة	 املوؤ�رسات	 حيث	

نف�سها	هي	ماذا	فعلنا	بالنتائج	التي	مت	التو�سل	اإليها	؟	ما	هي	الآثار	والمتدادات	التي	كانت	لها	على	

امل�ستوى	املوؤ�س�سي	والت�رسيعي	و	البيداغوجي	والديداكتيكي	؟	ومما	يزكي	م�رسوعية	هذه	الأ�سئلة	،	

تكاثر	املن�سورات	وتراكم	الإنتاج	الرتبويني،	الذي	بغ�س	النظر	عن	قيمته	العلمية	،	ما	فتئ	يعمق	

املفارقة	بني	البحث	النظري	واحلالة	الفعلية	للمنظومة.

والتي	 الرتبية	 كلية	علوم	 تتوفر	عليها	 التي	 التخ�س�سات	 املتعددة	 فاإن	اخلربات	 املنطلق،	 هذا	 من	

راكمت	اإىل	جانب	الأعداد	ال�سابقة	من	جملة	التدري�س،	ر�سيدا	هاما	من	البحوث	النظرية	والتتبعية	

والدرا�سات	امليدانية	ور�سائل	الدكتوراه،	تتوخى	موا�سلة	اخلط	التحريري	للمجلة	و	الرامي	اإىل	

الرتقاء	بالبحث	الرتبوي	يف	بالدنا.

وال�سائكة	 املتنوعة	 الرتبوية	 الإ�سرتاتيجية	 الق�سايا	 بكافة	 الإحاطة	 ت�ستطيع	 لن	 اأنها	 من	 وبالرغم	

اليوم،	غري	اأنها	حري�سة	على	النفتاح	والتعاون	مع	كافة	املوؤ�س�سات	واملنظمات	الرتبوية	الوطنية	

اأو	الدولية	الأخرى	ودعوتها	للعمل	�سمن	اأورا�س	،	على	�سبيل	املثال	ل	احل�رس،	الرتبية	مدى	

احلياة	والرتبية	على	القيم	واملواطنة	الدميقراطية	وتعلم	اللغات	وغريها.	
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تتوزع	مواد	هذا	العدد	عرب	الأبواب	املعهودة	:	ففي	باب	الدرا�سات	جمعنا	ما	بني	اأبحاث	ماكرو	

تربوية	م�ستجدة	تخ�س	الرتبية	على	الإبداع	وامللكات	والأبحاث	الديداكتيكية	اخلا�سة	مبواد	التاريخ	

واللغة	الفرن�سية	.	ثم	خ�س�سنا	ملف	العدد	لن�رس	جمموعة	من	اأبحاث	طلبة	الدكتوراه	املتعلقة	بتدري�س	

اللغات	الأجنبية	ق�سد	ا�ستجالء	التحليالت	املتوافرة	ب�ساأنها.	

العدد	 امل�ستقبل	»	ثم	نختم	 يتناول	»	جامعة	 اأخري	 القراءات	نقدم	عر�سا	م�سهبا	لإ�سدار	 ويف	باب	

بتقارير	موجزة	عن	الأن�سطة	العلمية	للكلية	خالل	املو�سم	اجلامعي	ال�سابق.

و	نحن	نتوجه	بال�سكر	لكل	من	�ساهم	يف	اإعداد	واإخراج	هذا	العدد	،	اأملنا	اأن	يجد	القراء	فيه	مادة	

ت�سهم	يف	اإثراء	البحث	الرتبوي	ون�رس	املعرفة	العلمية	حول	ق�سايا	الرتبية	والتكوين	يف	بالدنا.

عبد ال�سالم الوزاين

�لعميد
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رعاية ثقافة التفوق واإلبداع في األسرة والمدرسة

رعاية ثقافة التفوق واإلبداع في األسرة والمدرسة
د. اأحمد اأوزي

اأ�ستاذ	علوم	الرتبية	ومدير	جملة	علوم	الرتبية

متهيد 

والتنموي	 املعريف	 ال�سبق	 ميادين	 والإ�سالمية	يف	 العربية	 الدول	 تواجهها	 التي	 التحديات	 يف	ظل	

دعوة	 من	 وانطالقًا	 وجتويدها،	 وحتديثها	 والتعليمية	 الرتبوية	 النظم	 تطوير	 ب�رسورة	 ووعيًا	

املتفوقني	 مو�سوع	 تويل	 غدت	 الدول	 هذه	 من	 العديد	 فاإن	 واملعرفة،	 العلم	 طلب	 اإىل	 الإ�سالم	

واملبدعني	اأهمية	اأ�سا�سية	�سمن	براجمها	وم�ساريعها	الرتبوية	والتعليمية،	خا�سة	واأن	العامل	يعي�س	

حتولت	ح�سارية	كربى	جتتاح	خمتلف	الدول	التي	عرفت	تقدما	وتطورا	علميا	وتكنولوجيا	كبريا،	

	معامل	حياتها	واأ�سبح	زمام	الأمور	يف	يدها،	تتحكم	مبعارفها	وتقنياتها	يف	العامل	ويف	اأ�سواقه	 غريرّ

التناف�سية،	فوجد	العرب	وامل�سلمون	اأنف�سهم	فجاأة	يف	ظل	هذه	التغريات	التي	متيزت	ب�سكل	خا�س	

بالعديد	من	الثورات	الكربى	التي	مل	ت�ستعد	لها،	واأ�سبحت	اأمما	متلقية	للمعارف	وغري	م�ساركة	يف	

اإنتاجها،	مما	يحتم	عليها،	قبل	اأي	وقت	م�سى،	النكباب	على	البحث	اجلدي	والعميق	عن	مواطن	

جديدة	 واآليات	 روؤى	 امل�سئولية	طرح	 روح	 وتفرت�س	 والإ�سالح.	 بالتقومي	 لها	 للت�سدي	 اخللل	

املتقدم	 احل�ساري	 بالركب	 اللحاق	 اأجل	 من	 اجلديد،	 واإيقاعها	 احلياة	 ت�سارع	 مع	 تتالءم	 مغايرة	

و�سنع	م�ستقبل	اأف�سل.

اإن	التقرير	اخلتامي	للموؤمتر	الفكري	الأول	لوزراء	الرتبية	والتعليم	واملعارف	يف	البلدان	العربية	

والتوجيهات	 الروؤى	 من	 جمموعة	 على	 اأكد	 	،1998 عام	 طرابل�س	 يف	 انعقد	 الذي	 والإ�سالمية	

لإحداث	تغيريات	نوعية	يف	نظم	الرتبية.	من	بني	هذه	الروؤى	والتوجهات	اعتبار	املدر�س	حمور	

التجديد	والتطوير؛	كما	اعترب	اأن	اأهمية	املدر�س	تتزايد	يف	�سوء	الأدوار	اجلديدة	التي	ينبغي	اأن	يقوم	

بها،	فقد	اأ�سبح	مر�سدا	اإىل	م�سادر	املعرفة	ومن�سقا	لعمليات	التعلم	ومقوما	لنتائج	التعلم	وموجها	اإىل	

واملواقف	 والقدرات	 باملعارف	 الطالب	 تزويد	 يتوقف	 وعليه	 وميوله،	 املتعلم	 قدرات	 ينا�سب	 ما	

والجتاهات	التي	متكنهم	من	اأن	يعلموا	اأنف�سهم	طوال	احلياة	ومن	اأن	يجددوا	تكوينهم	با�ستمرار.	

وعلى	املدر�س	يقوم	دور	ت�سجيع	الطالب	املبدعني	واملوهوبني	واملتميزين	والباحثني1.

المكتب  والعشرين،  الواحد  القرن  في مشارف  العربي  الوطن  في  التربية   ،2002 السنبل،  عبد هللا  بن  العزيز  عبد  1  د. 
الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر.
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كما	اأن	تقرير«	التعليم	...	ذلك	الكنز	املكنون	»	الذي	ُرفع	اإىل	اليوني�سكو	اأكد	اأي�سا	على	الدور	

حرية	 من	 اإليه	 يحتاجون	 ما	 الب�رس	 كل	 منح	 وهو	 اليوم،	 الرتبية	 عاتق	 على	 يقع	 الذي	 الأ�سا�سي	

الفكر	واحلكم	وال�سعور	واخليال،	لكي	تنفتح	مواهبهم	ويظلوا	قدر	الإمكان	متحكمني	يف	م�سائرهم؛	

اأن	 واإف�ساح	مكان	خا�س	للخيال	والإبداع	اللذان	ميثالن	اأو�سح	مظاهر	حرية	الإن�سان	ملا	ميكن	

يتعر�سا	له	من	تهديد	بفعل	نوع	من	تنميط	ال�سلوك	الفردي«2.

اآليات	جديدة	 اللقاءات	واملوؤمترات	لو�سع	 العديد	من	 تكاثفت	اجلهود	وانعقدت	 املنطلق	 ومن	هذا	

ومتطورة،	من	�ساأنها	وب�سكل	خا�س،	الجتاه	باملنظومة	الرتبوية،	يف	م�سارف	الألفية	الثالثة،	اإىل	

ال�ستثمار	يف	الإن�سان	وق�ساياه	احليوية.	فقد	غدت	املوارد	الب�رسية	اأف�سل	راأ�س	مال	واأجنع	و�سيلة	

للتنمية	والتطوير	املجتمعي.

اإن	التحدي	املطروح	على	البلدان	العربية	والإ�سالمية،	يكمن	يف	الت�سدي	للق�سايا	ال�سائكة	واملعقدة	

التي	تهدد	حياتها	ووجودها	كاأمة	ذات	كيان	ووزن	يف	املجتمع	الدويل.	ومن	غري	�سك	اأن	النظام	

البتكار	 اأ�ساليب	 تنمية	 اأ�سا�سي	يف	 له	دور	 والفعالية	 باجلودة	واملالئمة	 املت�سم	 والتعليمي	 الرتبوي	

والإبداع	لدى	املتعلمني	بغية	اإيجاد	الطرائق	وال�سرتاتيجيات	الكفيلة	بالتعامل	مع	الق�سايا	ال�سائكة	

الراهنة	التي	تهدد	طموحات	جمتمعاتهم،	وتعرقل	جهودها	نحو	حتقيق	م�ساريعها	التنموية.	ومن	

يلقي	 متطورة،	مما	 وتكنولوجية	 علمية	 اإجنازات	 لتحقيق	 والبتكار	 الإبداع	 اإىل	 نحتاج	 فاإننا	 هنا	

لذلك	 والتقدم.	 التطور	 عملية	 متابعة	 اأجل	 من	 كبرية،	 اأعباء	 التعليمية	 ال�سيا�سة	 على	 �سك	 بدون	

كان	لعملية	الك�سف	عن	املبدعني	واملتفوقني	وت�سجيعهم	ورعايتهم	وتوفري	املناخ	املالئم	لحت�سان	

قدراتهم	وامل�ساعدة	على	تنميتها	وتطويرها	اأهمية	بارزة.	اإن	طفلني	اإىل	خم�سة	اأطفال	يف	املائة	ممن	

هم	يف	�سن	التمدر�س	موهوبون	اأو	متفوقون	عقليا،	وكثريا	ما	يكون	هذا	الن�سج	اأو	التفوق	م�سدرا	

والرعاية	 الهتمام	 ويتلقون	 بهم	 ُيعرتف	 مل	 اإذا	 لديهم،	 الدرا�سي	 الف�سل	 اأو	 الإعاقة	 م�سادر	 من	

الالزمة	)الك�سو،	2009(.

أوال : مفهوم اإلبداع والتفوق والهدف من رعايتهما

وال�ستعدادات	 القدرات	 من	 مزيج	 فهو	 الإبداعي،	 للتفكري	 تقدم	 التي	 التعاريف	 اختلفت	 لقد	

حتقق	 اإىل	 العقلية	 بعملياته	 يرقى	 جتعله	 ال�سخ�س	 لدى	 توافرت	 اإذا	 التي	 ال�سخ�سية	 واخل�سائ�س	

التفكري،	 من	جمالت	 واحد	 على	جمال	 يقت�رس	 ل	 والإبداع	 وملجتمعه.	 له	 ومفيدة	 اأ�سيلة	 نتائج	

واإمنا	يتعداه	اإىل	جمالت	عديدة،	فهو	يظهر	عرب	الأن�سطة	الفنية	والعلمية	والفكرية	والجتماعية.	

واملبدعون	يتميزون	عادة	بالدقة	ورهافة	احل�س،	والقدرة	على	الإدراك	العميق	لكل	ما	يدور	من	

حولهم.	ومن	هنا	فاإنه	ي�سعب	تقدمي	تعريف	موحد	لالإبداع	وللتفكري	الإبداعي،	ولعل	مرجع	هذه	

د. أحمد أوزي، 2000، علم النفس التربوي، قضايا ومواقف تربوية وتعليمية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.  2
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ال�سعوبة	تكمن	قبل	كل	�سيء	يف	درجة	التعقيد	التي	ينطوي	عليها،	مما	دفع	»ماكينون«	لالعرتاف	

باأن	الإبداع	ل	ميكن	و�سفه	بتعريف	حمدد	فهو	ظاهرة	متكاملة	ذات	وجوه	متعددة.	وعلى	الرغم	

من	�سعوبة	تقدمي	تعريف	�سامل	ودقيق	لالإبداع،	فاإن	معظم	الباحثني	يذهبون	اإىل	اعتباره	»	�رسبا	

مفارقا	من	�رسوب	الذكاء	»،	اإذ	يتطلب	الإبداع	يف	اأب�سط	اأ�سكاله	نوعا	من	جتاوز	املاألوف.	وهو	

ببيئته،	عوامل	 بالفرد	ومنها	ما	هو	خا�س	 العوامل	منها	ما	هو	خا�س	 تفاعل	جمموعة	من	 نتاج	

ثالثية	 يف	 	»Renzulli »رنزويل	 يلخ�سها	 للنمو،	 بالقابلية	 تتميز	 واجتماعية	 ووجدانية	 معرفية	

دينامية	ت�سمل	القدرات	العقلية	فوق	املتو�سط،	والقدرة	البتكارية،	والدافعية	لالإجناز	واملثابرة،	

وهي	جميعها	حم�سلة	لل�سلوك	الإبداعي3.

هذا	 به	يف	 نق�سد	 فاإننا	 الإبداعي،	 والتفكري	 الإبداع	 مفهوم	 مبكان	حتديد	 ال�سعوبة	 من	 كان	 واإذا	

التفكري	 اأ�ساليب	 كل	 ورعايته،	 تنميته	 يف	 ودورهما	 والتعليم	 الرتبية	 عن	 نتحدث	 ونحن	 ال�سياق	

الدينامي،	القادر	على	مواجهة	امل�سكالت	واإيجاد	احللول	لها،	واتخاذ	القرار،	مع	ما	يرتبط	بكل	

ذلك	من	مهارات	جمع	املعلومات	وتنظيمها	وحتليلها،	والقدرة	على	املالحظة	واملقارنة	والت�سنيف	

الفر�سيات	 وو�سع	 واملرونة،	 الطالقة	 ومهارات	 الأ�سياء،	 بني	 العالقات	 واإدراك	 والرتتيب	

والتنبوء	يف	�سوء	املعطيات،	ومهارات	النقد،	والتعرف	على	الأخطاء	واملغالطات،	والتخطيط	

واملراقبة	والتقومي...وتبعا	اإىل	ذلك،	فاإن	التفوق	هو	القدرة	على	الو�سول	اإىل	م�ستوى	مرموق	

يف	اأي	جمال	من	املجالت	التي	تكون	مو�سوع	تقدير	املجتمع	والثقافة	التي	يعي�س	فيها	املتفوق.

اإن	املوهبة	والتفوق	يحتاج	اإليهما	املتعلمون	يف	عامل	اليوم،	عامل	اقت�ساد	املعرفة.	فالنزعة	الدولية	

اليوم،	 عامل	 عليا	يف	 منزلة	 ت�سدر	 قد	 الذهني	 والعمل	 املعلومات	 اإنتاج	 اأن	 تعترب	 الراهنة	 العاملية	

اأن	 العمل	ال�سناعي.	غري	 اأكرث	من	 املنتجان	واملتحكمان	يف	الدخل	الوطني	 العامالن	 باعتبارهما	

ترجمة	هذا	الهدف	اجلديد	للرتبية	يف	الدول	العربية	والإ�سالمية	يقت�سي	اإحداث	تغيري	جذري	يف	

بنيات	النظم	التعليمية،	حتى	حتقق	تعليما	يتميز	بهذه	اخل�سو�سية	اخلا�سة	التي	جتعل	من	املتعلمني	

يف	امل�ستقبل،	اأفرادا	قادرين	على	مواجهة	ق�سايا	وم�ساكل	ع�رسهم	املتطور	واملتغري	با�ستمرار.

فما	هو	و�سع	الربامج	واملناهج	الدرا�سية	يف	املدار�س	بالدول	العربية	والإ�سالمية	؟	واإىل	اأي	حد	

بل	 الإبداعي	اخلالق؟	 التفكري	 امل�ساعدة	على	 الذهنية	 املهارات	 هذه	 اكت�ساب	 الطالب	على	 ت�ساعد	

الأنواع	من	 احت�سان	هذه	 ي�ساعد	على	 مناخ	درا�سي	 للمتعلمني	يف	مدار�سنا	 يتحقق	 اأي	حد	 واإىل	

املهارات	الذهنية	الأ�سيلة؟

عمر	 من	 الأوىل	 ال�سنوات	 منذ	 التكوين	 يف	 تبداأ	 الإبداعي	 التفكري	 مكونات	 باأن	 �سك	 هناك	 لي�س	

الطفل،	فالإن�سان	ميلك	عادة	ال�ستعدادات	الأولية	ملواهبه	التي	حتتاج	اإىل	التدريب	والتطوير	كي	

ـ د. أحمد أوزي، جودة التربية وتربية الجودة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2005، ص. 124  3
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الإبداع	 باأن	 القول	 اخلطاأ	 من	 فاإنه	 نف�سه،	 الوقت	 الرياح؛	ويف	 اأدراج	 ذهبت	 واإل	 ثمارها	 توؤتي	

حمكوم	بال�سنوات	الأوىل	من	عمر	الإن�سان،	اإذ	تبقى	ا�ستعداداته	يف	بع�س	الأحيان	كامنة	ودفينة	

اإىل	�سن	متاأخرة	تنتظر	فر�سة	ظهورها.	على	اأن	الرتبويني	يتناقلون	اليوم	مقولة	مفادها	اأن	ن�سبة	

املبدعني	من	الأطفال	يف	املرحلة	الواقعة	بني	�سن	الولدة	وال�سنة	اخلام�سة	تبلغ	حوايل%90 و�أن 

هذه	الن�سبة	تنخف�س	اإىل	%10	يف	�سن	ال�سابعة،	ثم	تنحدر	اإىل	%2	فقط	يف	�سن	الثامنة.	ول	�سك	

اأن	هذه	الأرقام	تعطي	موؤ�رسا	يدعو	لالأ�سى	يف	كثري	من	البلدان	التي	ما	تزال	تفتقر	اإىل	الهتمام	

بالرتبية	ما	قبل	املدر�سة	التي	حتت�سن	املبدعني	وترعاهم	منذ	�سن	مبكرة،	من	خالل	و�سع	اأن�سطة	

وبرامج	تنمي	لديهم	التفكري	الإبداعي	الذي	�سي�سبح	بدون	�سك	و�سيلة	تنمية	جمتمعاتهم،	انطالقا	

من	اأن	قوة	الأفكار	واملعارف	اأقوى	من	اأي	قوة	اأخرى	يف	مواجهة	حتديات	الع�رس	وما	تفر�سه	

من	حتديات.

ومن	هنا،	فاإن	الظرف	يقت�سي	النكباب	على	درا�سة	نظمنا	الرتبوية	ومناق�سة	اأبعاد	خمتلف	املناهج	

امل�ستخدمة	فيه،	حتى	يغدو	التعليم	و�سيلة	من	و�سائل	تغيري	الواقع	والتحكم	يف	نا�سيته.	مما	ي�ستوجب	

املجال	 لهم	 تف�سح	 ول	 املتعلمني	 تدجن	 التي	 التقليدية	 الطرائق	 وتطويرها	وجتاوز	 املناهج	 حتديث	

لالإبداع	والبتكار.

ثانيا : واقع الممارسة التربوية والتعليمية في مدارسنا 

ل	�سك	اأن	املدر�سة	تعد	املوؤ�س�سة	الرتبوية	الثانية	بعد	الأ�رسة.	وهي	ت�ساعد	الطفل	على	منو	�سخ�سيته	

اإن�سان	امل�ستقبل	املبدع،	وباإمكانها	اإىل	 وتفتحها،	وتقوم	بت�سكيل	و�سياغة	البنية	الأ�سا�س	ل�سخ�سية	

جانب	الأ�رسة،	اأن	تر�سخ	بوادر	الإبداع	لدى	املتعلم	لي�سبح	اأكرث	حيوية	ون�ساطا	ويقظة	ومبادرة	

وطموحا،	مت�سما	بقدرات	خيالية	واإبداعية	هامة.

	اإن	من	�ساأن	املناهج	الدرا�سية	الفعالة	واملمار�سة	الرتبوية	احلديثة	واملتطورة	اأن	تقود	اإىل	ا�ستثارة	

واكت�ساب	 متجددة،	 وحيوية	 بن�ساط	 تفاعله	 خالل	 من	 وحتفيزها،	 الإبداع	 على	 املتعلم	 قدرات	

ب�سكل	 املختلفة	 املدر�سية	 والفنون	 واملعارف	 العلوم	 م�سادر	 من	 والكفايات	 واخلربات	 املعارف	

تن�سطه	 الذي	 الإبداعي،	 التفكري	 اأ�ساليب	 لديه	 ينمي	 الذي	 الذاتي	 اجلهد	 وبذل	 وفعال،	 اإيجابي	

الطرائق	البيداغوجية	التي	ت�ستند	اإىل	نتائج	العلوم	النف�سية	احلديثة.

التفكري	 تنمية	 بتحقيق	�رسوط	 الكفيل	 التعليمي	 املناخ	 هذا	 مثل	 اأي	حد	حتقق	 اإىل	 نت�ساءل	 هنا	 ومن	

الإبداعي؟

اأ�سواطا	هامة	يف	تعميم	التعليم	وتطويره	من	 اإن	العديد	من	البلدان	العربية	والإ�سالمية	قد	قطعت	

الناحية	الكمية،	وقد	اآن	الأوان	اأن	تتوجه	اجلهود	اإىل	التطوير	النوعي	للنظام	التعليمي	حتى	يوؤدي	
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ر�سالته	على	اأف�سل	وجه،	بحيث	ين�سب	الهتمام	على	م�ساكل	الفروق	الفردية	بني	الطالب	واأخذها	

املقررات	 لتكييف	 الت�سدي	 الرتبوية،	عن	طريق	 املنظومة	 اإ�سالح	 بعني	العتبار	يف	خمططات	

ا�سم:	 ي�سنفون	عادة	حتت	 الذين	 الطالب	 ملختلف	 لت�ستجيب	 باآخر،	 اأو	 ب�سكل	 الدرا�سية	 والربامج	

»الفئات	اخلا�سة«	اأو	»الرتبية	اخلا�سة«	الذين	يكاد	اأي	ف�سل	درا�سي	ل	يخلو	من	وجود	بع�سهم.

فعلى	الرغم	من	اأهمية	اجلهود	املبذولة	يف	هذا	املجال،	فاإنه	ل	يزال	الهتمام	بهذه	الفئات	اخلا�سة	

الذين	يعانون	�سعوبات	يف	 اأو	 التالميذ	ال�سعفاء،	 اإىل	فئات	 العناية	كثريا	ما	توجه	 اإذ	 يف	بدايته،	

التعلم،	اأو	الذين	ي�سنفون	عادة	يف	خانة	»	فئات	ذوات	احلاجات	اخلا�سة«.	اأما	الطالب	املوهوبون	

واملتفوقون	فاإن	الهتمام	بهم	وم�ساعدتهم	ما	يزال	حمت�سما	اإن	مل	نقل	منعدما،	ول	يتعدى	م�ستوى	

الإعجاب	والت�سجيع	مبكافاآت	مادية	تقديرية	رمزية	يف	نهاية	العام	الدرا�سي	يف	اأح�سن	الأحوال،	

التح�سيل	 يف	 التفوق	 على	 قادرون	 اأنهم	 اأو	 م�ساعدة،	 اإىل	 يحتاجون	 ل	 املتفوقني	 اأن	 بدعوى	

الدرا�سي،	مبجرد	الرتكيز	والعتماد	على	جهودهم	الذاتية،	دون	م�ساعدة	من	قبل	املدر�سني	اأو	

املخت�سني	النف�سيني.

ويف	حالت	كثرية	فاإن	التالميذ	املوهوبني	كثريا	ما	ل	تك�سف	مواهبهم	ما	مل	يظهروا	تفوقا	يف	املجال	

اهتماما	ورعاية	 فاإنهم	ل	يجدون	 لذلك	 اأي	جهود	تذكر	لكت�سافهم.	وتبعا	 تبدل	 اإذ	ل	 الدرا�سي،	

اإىل	النطفاء	فت�سيع	طاقاتهم	ول	ي�ستفيد	املجتمع	من	مواردهم	التي	 تذكر،	مما	يعر�س	مواهبهم	

تعترب	اأف�سل	راأ�س	مال	يف	عامل	اليوم.

ي�ستوجب	 مما	 مدار�سنا،	 يف	 درا�سية	 �سفوف	 اأي	 منهم	 تخلو	 ل	 واملتفوقني	 املوهوبني	 هوؤلء	 اإن	

الهتمام	بهم	ورعايتهم	عن	طريق	اإ�سباع	حاجاتهم	وتوفري	اإياهم	الربامج	الدرا�سية	املت�سمة	بالإثراء	

ل	 والتطور	حتى	 والنمو	 التفتح	 على	 م�ساعدتهم	 اأجل	 من	 املنا�سبة،	 التعليمية	 الطرائق	 وا�ستخدام	

الأ�رسي	 والنفعالية	يف	حميطهم	 النف�سية	 امل�سكالت	 من	 العديد	 ويعانون	 الفهم	 �سوؤ	 �سحية	 يقعون	

واملدر�سي	واملجتمعي.

الدرا�سية املقاعد	 على	 اجلال�سني	 واملراهقني	 الأطفال	 من	 واملتفوقني	 املوهوبني	 من	 العديد	  هناك	

و�سئم منهم	 العديد	 �سرب	 وقد	 حاجاتهم،	 اإ�سباع	 ب�رسورة	 العرتاف	 دون	 مدار�سنا	  يف	

اأكرث اأو	 ب�سنتني	 قبلهم	 وتعلمها	 باإتقانها	 هم	 قاموا	 التي	 واملفاهيم	 املهارات	 ليتعلموا	 زمالئه	  انتظار	

.)Gary A. Davis & Sylvia B. Rimm, 1994(

التظاهر	 اأو	 الأعذار	 باختالف	 فيقومون	 نظاما	ممال،	 املدر�سي	 النظام	 يجد	 املوهوبني	 بع�س	 اإن	

الآخر	 وبع�سهم	 تفيدهم.	 ل	 اأنها	 يرون	 ما	 كثريا	 التي	 وب�ساطته،	 تفاهته	 من	 للتهرب	 باملر�س	

لهم	 يكنون	 الذين	ل	 براعتهم	ومهاراتهم،	جتاه	زمالئهم	 الت�سرت	على	 اأو	 اإخفاء	 ي�سعر	ب�رسورة	

الود	ول	يهتمون	بهم.	واآخرون	منهم	يغادرون	املدار�س	كليا	اإذا	كانوا	قادرين	على	القيام	بذلك.	

رعاية ثقافة التفوق واإلبداع في األسرة والمدرسة
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وهناك	فئة	اأخرى	من	التالميذ	املوهوبني،	قد	تتحمل	املدر�سة،	غري	اأنها	يف	الوقت	ذاته	تعمد	اإىل	

التي	 املحظوظة	 الفئة	 وهي	 النظامي،	 التعليم	 خارج	 الفنية	 اأو	 والإبداعية	 العقلية	 حاجاتها	 اإ�سباع	

لها	اآباء	ي�سجعون	اأن�سطتهم	املتعلقة	باملو�سيقى	اأو	الر�سم	اأو	ال�سماح	لهم	بالقيام	بالتجارب	الكيميائية	

اأو	الأبحاث	الفلكية	اأو	اخلروج	يف	رحالت	ا�ستك�سافية	اأو	الرتدد	على	املكتبات	اأو	ال�ستغال	على	

احلا�سوب	يف	البيت...

يعاين	 التي	 امل�سكالت	 من	 العديد	 يعانون	 الأطفال	 من	 كغريهم	 واملتفوقني	 املوهوبني	 الأطفال	 اإن	

منها	الأطفال	العاديني،	ولكنهم	ف�سال	عن	ذلك	يعانون	من	م�سكالت	اأخرى	ناجتة	من	متيزهم	عن	

اأقرانهم	العاديون.

من	 الأدنى	 احلد	 الأقل	 على	 توفر	 باأن	 مطالبة	 اليوم	 عامل	 يف	 نن�سدها	 التي	 املدر�سية	 املوؤ�س�سة	 اإن	

متدنيي	 عاجزين	 اإىل	 يتحولوا	 ل	 لكي	 واملتفوقني،	 املوهوبني	 اأبناءها	 لالأمة	 حتفظ	 التي	 ال�رسوط	

التح�سيل.	اإن	عليها	اأن	تلعب	دور	امل�ساهم	يف	تطوير	تعليم	املوهوبني	واملتفوقني	ل	اأن	ت�ساهم	يف	

م�سكلة	تدين	حت�سيلهم	الدرا�سي.	عليها	القيام	بت�سجيعهم	واإيقاظ	دافعيتهم	وحما�سهم	اإىل	التح�سيل،	

عن	طريق	تقدمي	برامج	درا�سية	منا�سبة،	ت�سبع	حاجاتهم	وتتفق	والتحديات	التي	يرفعونها.

الواقع	اأنه	ي�سعب	احلديث	ب�سكل	عام	عن	واقع	املمار�سة	الرتبوية	والتعليمية	يف	خمتلف	املدار�س	

املتواجدة	يف	كل	قطر	على	حدة،	مثلما	ي�سعب	تعميم	اأنواع	الطرائق	واملناهج	امل�ستخدمة	يف	خمتلف	

الدول	العربية	والإ�سالمية	�رسقا	وغربا،	ملا	يعرت�س	ذلك	من	غياب	درا�سات	علمية	ميدانية	دقيقة	

التطوير	 و�ساملة،	جتعلنا	نقف	عن	كثب	على	واقع	براجمها	ونوع	ممار�ساتها	الرتبوية،	ومدى	

والتجديد	الذي	انخرطت	فيه	بكيفية	اأو	باأخرى،	لتجاوز	الأ�ساليب	والطرائق	التي	كانت	وما	تزال	

تكبل	اإرادة	املتعلمني	وت�سيع	جهدهم	الذاتي،	وتعرقل	م�سرية	منائهم	وتطورهم.	غري	اأن	العديد	

من	الباحثني	يف	علم	الجتماع	الرتبوي	قد	اأفا�سوا	يف	عر�س	وحتليل	واقع	املمار�سة	التعليمية	التي	

ما	تزال	عقول	املتعلمني	تنوء	حتت	ثقلها	يف	العديد	من	هذه	املدار�س،	مما	يجعل	ر�سالتها	الرتبوية	

التعبري	عن	 واإرادتهم،	ومينحهم	فر�س	 املتعلمني	 اإىل	جهد	 ي�ستند	 تعليم	 اإليه	من	 بعيدة	عما	نطمح	

ذواتهم،	وا�ستغالل	اإمكاناتهم،	وحترير	طاقاتهم	وقدراتهم	العقلية	بال�سكل	الإيجابي	والبناء.	

الرتبوية	والتعليمية	على	 اأ�ساليبها	 تعتمد	يف	 املدار�س	ما	تزال	 العديد	من	 باأن	 قلنا	 اإذا	 نبالغ	 وقد	ل	

مناهج	درا�سية	تهياأ	مثلما	تهياأ	»	الألب�سة	اجلاهزة،	اإذ	اأن	وا�سعيها	يفرت�سون	�سالحيتها	ومالءمتها	

لأي	تلميذ،	ويف	اأي	مكان.	ف�ساأنها	ك�ساأن	من	يهيئ	اللبا�س	دون	النظر	اإىل	�سكل	وحجم	ورغبات	

وميول	املعني	بالأمر،	الذي	هو	املتعلم،	ونوع	الواقع	ال�سو�سيو	ـ	ثقايف	والقت�سادي	واحل�ساري	

يف	 يواجهها	 التي	 وامل�ستقبلية	 احلا�رسة	 التحديات	 ونوع	 ظروفه،	 ومتطلبات	 فيه،	 يعي�س	 الذي	

جمتمعه4.

4  د. أحمد أوزي، علم النفس التربوي قضايا ومواقف تربوية وتعليمية، مطبعة النجاح الجديدة، مرجع سابق، ص. 8
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	اإن	املعلومات	واملعارف	التي	تقدم	اإىل	الطالب	يف	هذا	الن�سق	الرتبوي	التقليدي	مت	جتاوز	العديد	

تعليمهم	 خالل	 الطالب	 فيه	 يفكر	 اأن	 ينبغي	 مبا	 لي�س	 الهتمام	 واأ�سبح	 املتقدمة؛	 الدول	 يف	 منها	

وتعلمهم،	واإمنا	الهتمام	بتفكريهم	يف	حد	ذاته،	لريقي	اإىل	م�ستوى	التفكري	الإبداعي	اخلالق.	لذا	

اليوم	 اأنف�سنا	يف	عامل	 ن�سغل	 اأن	 امل�سحك	حقا	 اأنه	من	 يرى	 	»Rogers.	C فاإن	»كارل	روجرز	

بالت�ساوؤل	عن	نوع	املعرفة	التي	�سندر�سها	للطالب	يف	النظام	الرتبوي	اجلديد،	لأن	دور	املدر�س	

بالن�سبة	 التعليم	 التغري،	واإمنا	وظيفة	 دائم	 يعي�س	يف	واقع	 اإىل	فرد	 املعرفة	 نقل	 ينح�رس	يف	 يعد	 مل	

اإىل	املدر�س،	يف	عامل	اليوم،	هي	تي�سري	التعليم	الأ�سيل	للمتعلم،	وم�ساعدته	على	الوعي	بدوافعه	

ال�سخ�سية،	وت�سهيل	منوه.	واأن	ت�ستهدف	الرتبية	الكفايات	الأ�سا�سية	لديه،	تلك	الكفايات	التي	تتيح	

له	تدبري	اأموره	يف	احلياة	على	اأف�سل	وجه	ممكن	)اأوزي،	2000(.	

اأن	 اليوم	تبني	بو�سوح	 العديد	من	مدار�سنا	 التعليمية	يف	 املمار�سات	 اإىل	معظم	 اإن	نظرة	فاح�سة	

طبيعتها	ل	تخرج	عن	خ�سائ�س	ومميزات	الرتبية	التقليدية،	ذلك	اأن	نقل	املعلومات	من	اأو�سح	

املظاهر	التي	تطغى	عليها،	فدور	املدر�س	ما	يزال	يتلخ�س	يف	نقل	املعارف	اإىل	الطالب،	الذين	

يقيرّمون	بح�سب	قدراتهم	على	ا�ستيعاب	املعلومات	وحفظها.	فاملدر�سون	ل	يوجهون	تقوميهم	اإىل	

املوؤثرات	التي	تعطي	مكافاأة	اأكرب	لل�سلوك	األبتكاري،	فهم	ي�سجعون	الذاكرة	والدقة،	ونادرا	ما	

الطالب	 قبل	 من	 تكت�سف	 التي	 اأو	 ماألوفة	 الإجابات	غري	 فيها	 تكون	 التي	 املواقف	 على	 يركزون	

فيوجهون	تفكريهم	خاللها	يف	اجتاهات	غري	متوقعة.

لقد	كانت	نتيجة	ذلك	اإغراق	املناهج	يف	التقنيات	وال�سكليات	وابتعادها	عن	واقع	املتعلم	واحتياجاته	

اأف�سى	اإىل	ما	جننيه	اليوم	من	تفاقم	ظاهرة	بطالة	اخلريجني	من	 واحتياجات	واقعه	املتجدد،	مما	

جهة،	وازدياد	ظاهرة	�سوء	التوافق	الدرا�سي	واملهني	على	ال�سواء،	وتفاقم	حالت	الهدر	والتخلف	

التعليم	 الطالب	عن	 ت�سمى	عزوف	 واحدة،	 لعملة	 كلها	وجوه	 وهذه	 ثانية،	 من	جهة	 املدر�سي،	

الواقع	والتاأثري	 فا�سلة	يف	مواجهة	 اأداة	 الذي	يعترب	بخ�سائ�سه	احلالية	 التقليدي	 املدر�سي	يف	�سكله	

عليه.

اإن	نظامنا	التعليمي	ي�سدق	عليه	يف	واقع	الأمر	قولة	»	ايفان	اإلي�س«	Ivan Illich	من	اأنه	»	نظام	

�سباق	من	اأجل	احل�سول	على	ال�سهادات،	اإنه	نظام	مغلوط	يهدف	اإىل	اإنتاج	تالميذ	طيعني	م�ستعدين	

ل�ستهالك	مقررات	مهياأة	من	لدن	»	ال�سلطات«	ومن	اأجل	طاعة	املوؤ�س�سات.	وبذل	منها	يجب	اأن	

حتل	حملها	عالقات	بني	»اأطراف	مت�ساوية«	وتربية	حقيقية	تعد	التالميذ	للعي�س	يف	احلياة،	تربية	

حتفز	على	البحث	والتحليل	والتجريب	وعلى	البتكار.

مو�سوعيا،	 يكون	 اأن	 �رسورة	 على	 	« الطفل	 يربي	 يزال	 ما	 املدر�سي	 التعليم	 فاإن	 وبالفعل،	

وعلى	كون	املعارف	علمية	�سحيحة،	ومعنى	ذلك	اأنه	قد	�سحبت	منه	اإمكانية	مناق�سة	تلك	املعارف	

وانتقادها،	و�سحبت	منه	حتى	اإمكانية	الت�ساوؤل	حولها	اأو	رف�سها.	فمجرد	اأن	تطرح	املدر�سة	على	

رعاية ثقافة التفوق واإلبداع في األسرة والمدرسة
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املتعلم،	وهي	املوؤ�س�سة	املكلفة	ر�سميا	بتعليم	الولد	العلوم	ال�سحيحة،	فاإن	ذلك	يعني	اأن	على	هذا	املتعلم	

اأن	يبني	رد	فعل	منا�سب	جتاه	هذه	املعارف،	وبناء	كهذا،	يتم	عادة	�سمن	اإطار	ما	هو	معرتف	به	

يف	املوؤ�س�سة	املدر�سية	كنمط	ذهني	تثمنه	المتحانات،	وترتجمه	اإىل	عالقات...	هذه	املو�سوعية	

اإمكانية	ممار�سة	عقله	 املتعلم	 العلمية،	�ست�سحب	عمليا	من	حتت	رجلي	 با�سم	 التي	يهلل	لها	وتعظم	

بحرية5«،	تلك	احلرية	التي	ت�سكل	ف�ساء	اأ�سا�سيا	ملمار�سة	التفكري	الإبداعي.	هذا	ف�سال	عن	اأن	املناخ	

ال�سائد	ب�سكل	عام	يف	مدار�سنا	مناخ	غري	مت�سامح،	وغري	دميقراطي،	ول	ي�سوده	جو	املرح	ول	

ي�سعر	فيه	التلميذ	بالأمن،	ول	ي�سجع	على	ال�سوؤال	والتحدي،	الذي	ميكن	اأن	ي�ساهم	يف	منو	املعلم	

املجتمع	 اأهداف	 يقابل	 حتى	 التعليمي	 النظام	 تعديل	 اإىل	 اجلو	 هذا	 توافر	 يحتاج	 وقد	 معا.	 واملتعلم	

وتطوره.	ونتيجة	لهذه	املمار�سات	الرتبوية	املتكررة،	فاإن	النظام	املدر�سي	يغر�س	يف	نف�س	اأغلب	

املتعلمني	الإح�سا�س	بالعجز	والف�سل،	بدل	من	اأن	يربي	فيهم	القدرة	على	التخيل	وال�سوؤال6.

ثالثا : إعداد المعلم المهتم بتنمية ورعاية اإلبداع لدى المتعلمين

ملا	كان	الع�رس	الذي	نعي�سه	ع�رس	حتول	وتطور	علمي	وتكنولوجي	يتميز	ب�رسعة	املعرفة	وتداولها	

الرئي�س،	 وحمورها	 التنمية	 اأ�سا�س	 يظل	 الب�رسي	 العن�رس	 فاإن	 ذلك	 لأجل	 وكيفا،	 كما	 ال�رسيع	

حتر�س	عليه	الدول	املتقدمة	والنامية	على	حد	�سواء،	فال	تدخر	جهدا	يف	تنمية	طاقاتها	الإنتاجية	

التعليم	 مهنة	 العالية	يف	 اجلودة	 يحقق	 مبا	 الطاقات	 هذه	 تدريب	 الب�رسية،	عن	طريق	 ومواردها	

الدائم	 التدريب	 اإىل	 الأ�سا�سية	الأخرى	يف	املجتمع،	والتي	حتتاج	 املهن	 بقية	 ومتهينها	على	غرار	

وامل�ستمر	للرفع	من	اأدائها	وكفاءتها	املهنية7.

واإذا	كان	املعلم	عماد	العملية	الرتبوية	والتعليمية،	واأبرز	عنا�رس	منظومتها،	فاإن	من	ال�رسوري	

العناية	باإعداده	وتدريبه	لالرتقاء	مب�ستوى	اأدائه	ملواكبة	التطورات	وامل�ستجدات	العلمية	وفق	املعايري	

اإىل	جعله	مربيا	وخمططا	ومتاأمال	وباحثا	ومفكرا	ومقيما	وقائد	متطورا	 التي	غدت	ترنو	 العاملية	

املعلمني	وتدريبهم	وتخطيط	برامج	معاهد	 اإعداد	 النظر	يف	مفهوم	 اإعادة	 يقت�سي	 با�ستمرار،	مما	

تكوينهم	حتى	يت�سلحوا	بقدرات	متكنهم	من	حتقيق	الأهداف	املر�سومة	لعملية	التعليم	والتعلم	املنوطة	

مبهمتهم.	واإذا	كان	هذا	الأمر	ينبغي	اأن	ي�سدق	على	جميع	املعلمني،	فهو	اأوىل	واأجدر	ما	يلزم	بالن�سبة	

اإىل	الذين	يتعاملون	منهم	مع	املبدعني	واملتميزين،	ملا	ي�سكلونه	من	ثروة	وطنية	وقومية	واإن�سانية،	

يحتاجون	معها	اإىل	رعاية	واهتمام	خا�س.	فاملعلمون	الذين	حتتاج	اإليهم	مدار�سنا	لرعاية	املتميزين	

الندوة  في  قدمت  ورقة  إيديولوجية؟  أدوات  أم  علمية  قواعد  المناهج،  لبناء  النفسية  األسس   ،1991 وهبة،  نخلة  5  د. 
العربية األوروبية حول هيكلة التعليم األولي والثانوي في الدول المغاربية، كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس ـ 

السويسي.
د. احمد أوزي، علم النفس التربوي قضايا ومواقف تربوية، مرجع سابق، ص. 21  6

7  د. محمد السيد حسونة، 2005، رؤى مستقبلية لتدريب المعلمين في ضوء المستويات القياسية العالمية، المركز القومي 
للبحوث التربوية والتنمية، شعبة المعلومات التربوية، القاهرة، ص. 2
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ينبغي	تنمية	وعيهم	مبا	ي�ساعدهم	على	اكت�ساب	مفاهيم	حديثة	ملمار�سة	تعليم	حديث	ومتطور.	وجعل	

ممار�ستهم	التعليمية	مرتبطة	بالتطبيق	العملي	للمعارف	داخل	الف�سل	وخارجه،	بحيث	تن�سب	على	

اأن�سطة	تنمي	اجلوانب	املعرفية	والوجدانية	من	�سخ�سية	املتعلمني	وترفع	من	كفاياتهم	الأدائية.	من	

اإعدادهم	وتكوينهم	لتدريب	علمي	وعملي	على	ا�ستخدام	 اأجل	ذلك	ينبغي	اإخ�ساع	املعلمني	خالل	

املقايي�س	النف�سية	التي	ت�ساعدهم	على	اكت�ساف	املبدعني	واملتميزين	من	التالميذ؛	وحت�سي�سهم	خالل	

اإعدادهم	وتكوينهم	على	التعرف	على	مفاهيم	الإبداع	واأهميته	واأ�ساليب	تن�سيط	التفكري	الإبداعي،	

وطرائق	حتفيز	العقل	لتحقيق	التكامل	بني	عنا�رس	العملية	الإبداعية	التي	ت�ستمل	على	املبدع	وعملية	

الإبداع	واملنتج	الإبداعي	واملناخ	امل�ساعد	على	التفاعل	بني	هذه	العنا�رس.

اإذا	كانت	املناهج	واملقررات	الدرا�سية	عبارة	عن	مواد	جامدة	ي�سطرها	املخططون	والرتبويون،	

فاإن	الذين	يرتجمونها	اإىل	وقائع	وممار�سات	تربوية	هم	املدر�سون،	فاإليهم	اإذن	يعود	التنفيذ	النهائي.	

ومن	متة	فاإن	للنظرية	ال�سمنية	التي	يبطنها	املدر�س،	ولنوع	متثله	لدوره	الرتبوي	والتعليمي	اأثرا	

كبريا	يف	بلورة	اجتاهات	معينة	نحو	املتعلمني.

والواقع	اأن	اجتاهات	معظم	املدر�سني	نحو	الطالب	ـ	يف	معظم	الأنظمة	الرتبوية	والتعليمية	ـ	هي	

التي	تقف	حجر	عرثة	يف	وجه	تنمية	التفكري	الإبداعي	لديهم،	فاملدر�سون	بحكم	تكوينهم	العتيق	غري	

املتجدد	جندهم	يكونون	اجتاهات	�سلبية	نحو	كل	فكر	اأ�سيل	وجديد،	حماولني	قدر	الإمكان	التم�سك	

الف�سل	 اأمن	 يهدد	 لأنه	 فيه،	 مرغوب	 غري	 �سخ�سا	 مبتكر	 تلميذ	 كل	 لهم	 يبدو	 ثمة	 ومن	 بالقدمي.	

املدر�س	 عليه	 اخلروج	عما	درج	 يحاول	 تلميذ	 فهو	 كلية،	 التعليمي	 نظامه	 يهدد	 مثلما	 الدرا�سي،	

الثانوية،	 اين�ستاين	)A	Einstein.(	يطرد	عدة	مرات	من	املدر�سة	 اأن	جند«	 واألفه.	ول	غرابة	

لأنه	مل	يكن	ينقطع	عن	طرح	الأ�سئلة	التي	ل	ي�ستطيع	املدر�سون	الإجابة	عنها.

عن	طرح	 ينقطع	 ل	 اأنه	 اأو	 ال�سوؤال	 مو�سع	 كلها	 املعلم	 درو�س	 ي�سع	 ما	 كثريا	 املبتكر	 التلميذ	 اإن	

الأ�سئلة	غري	املنتظرة،	هذا	ف�سال	عن	اأن	معظم	املدر�سني	ل	ي�سمحون	باإتباع	الطالب	طريقة	فكرية	

جديدة	غري	الطريق	التي	عبدوها	ور�سموها	باأنف�سهم.	وبهذه	الأ�ساليب	التعليمية	املت�سمة	باملحافظة	

يعمل	هوؤلء	املدر�سون	على	عرقلة	منو	التفكري	الإبداعي	لدى	املتعلمني.	ومعنى	هذا	اأن	�سخ�سية	

ل	 الأ�سعدة،	جندها	 على	خمتلف	 وتطويره،	 املتعلم	 بيد	 الأخذ	 منها	 ينتظر	 التي	 نف�سها	 املدر�سني	

يت�سم	 العمل	يف	ف�ساء	تربوي	 للمتعلمني	 يتيح	 الذي	ل	 تكوينها	 ب�سبب	 به،	 تقوم	 ت�سجع	ذلك،	ول	

ينبغي	الختيار	بني	مدر�سة	من	 ال�سياق«	 تول�ستوي	يف	هذا	 يقول	 باحلرية	واملمار�سات	اخلالقة.	

ال�سهل	على	املدر�سني	التعليم	فيها	وبني	مدر�سة	اأخرى	من	ال�سهل	على	التالميذ	التعلم	فيها«8.

د. أحمد أوزي، 1999، التعليم والتعلم بمقاربة الذكاءات المتعددة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.  8
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وتنمية	 الرتبوية	 املدر�سني	 اجتاهات	 طبيعة	 بني	 القائمة	 العالقة	 على	 الأبحاث	 من	 العديد	 وتوؤكد	

القدرة	على	التفكري	الإبداعي	لدى	طالبهم،	فقد	اأكد	»	روكي«	)	Rookey, 1972( �أن �أ�ساليب 
	« اأكد	 كما	 البتكار،	 اإىل	 يدفعهم	 الطالب،	مما	 على	 تاأثريها	 يظهر	 بالدميقراطية	 املت�سمة	 املعاملة	

وايت«)	Wight, 1970	(	على	تاأثري	املدر�س	الت�سلطي،	الذي	يركز	على	جمموعة	من	املمار�سات	
الرتبوية،	يف	�سلب	املتعلم	كل	اإرادة	ت�سعى	اإىل	البتكار9.

اإن	اخلطاأ	الذي	يقع	فيه	الكثري	من	املدر�سني	العاديني	اأنهم	ل	ي�سكون	يف	مقدرتهم،	فهم	يحتكرون	

احلقائق	كلها	ويجعلون	اأنف�سهم	يف	خدمة	فر�سها	على	الآخرين	با�ستخدام	تقنيات	معينة.	هذا	ف�سال	

عن	اأن	العديد	من	املدر�سني	ل	يقومون	“ بتهوية” اأ�ساليبهم	التعليمية	وحتديثها	ويظلون	يجهلون	ما	
يتم	خارج	جمتمعاتهم	يف	جمال	امل�ستجدات	الرتبوية	والتعليمية.	اإن	مدار�سنا	ما	يزال	العديد	منها	

مغلقة	على	ذاتها،	هذا	يف	الوقت	الذي	حتطمت	فيه	كل	احلدود	بني	الدول	من	الناحية	الإعالمية،	

واأ�سبح	التوا�سل	بني	دول	العامل	ممكنا	ب�ستى	الطرائق	والو�سائل،	ويف	و�سع	كهذا،	مل	يعد	هناك	

اأي	مربر	لهذا	النعزال	للمدر�سة	عما	يحدث	يف	الواقع10.

اإن	الهتمام	باملتعلمني	يف	عامل	اليوم	وم�ساعدتهم	على	التفتح	والنمو	يجعلهم	قادرين	على	مواجهة	

م�ساكل	ع�رسهم	بكيفية	اإيجابية،	وهذا	يقت�سي	اإعداد	املعلمني	بكيفية	حديثة	ومتطورة،	مما	يفر�س	

على	موؤ�س�سات	تكوين	املدر�سني	تطوير	براجمها	مبا	ي�ساعدها	على	الإحاطة	بالعديد	من	اجلوانب	

املتعلقة	باكت�ساف	الأطفال	املبدعني	ورعايتهم	بكيفية	علمية.	

التجاوب	 واأكادميي	ميكنه	من	 يتوافر	على	ر�سيد	معريف	 الذي	 ذلك	 هو	 لي�س	 الكفء	 املربي	 اإن	

املعريف	مع	تالميذ،	وخا�سة	املوهوبني	منهم	الذين	ل	يكفون	عن	طرح	الأ�سئلة	لإ�سباع	ف�سولهم	

املعريف،	واإمنا	هو	اأي�سا	ذلك	املربي	الذي	يتمتع	ب�سدر	رحب	يف	تدبري	اخلالفات	التي	ميكن	اأن	

تن�ساأ	بينه	وبينهم.	

ن�سوء	بع�س	اخلالفات	مع	 املوهوبون	ل	تخلو	من	 التالميذ	 بها	 التي	يوجد	 الدرا�سية	 الف�سول	 اإن	

يف	 يرتددون	 ل	 والذين	 الراأي،	 يف	 بالختالف	 يرحبون	 ول	 �سدرهم	 يت�سع	 ل	 الذين	 املعلمني	

املوهوبني	 بينهم	وبني	 الهوة	 تو�سيع	 �سوى	على	 يعمل	 الذي	ل	 العقاب	 اأ�سكال	 اإىل	خمتلف	 اللجوء	

اإعداد	املدر�سني	مبا	يجعلهم	على	دراية	 وبالتايل	نفورهم	من	املدر�سة	واأن�سطتها.	وهذا	ي�ستوجب	

بحاجات	الأطفال	عموما	واملوهوبني	ب�سكل	خا�س،	اإذ	على	املدر�سة	تقع	مهمة	اكت�ساف	املوهوبني	

ورعايتهم،	لذلك	ينبغي	اأن	يكون	نظامها	الرتبوي	والتعليمي	نظاما	مرنا	ومتفهما	ومت�سما	يف	الوقت	

ذاته	باجلودة	التي	جتعلها	قادرة	على	اكت�ساف	املوهوبني	من	التالميذ	وتوفري	الربامج	والأن�سطة	

د. أحمد أوزي، 2000، علم النفس التربوي، قضايا ومواقف تربوية وتعليمي، مرجع سابق.   9
د. احمد أوزي ، مرجع سابق، ص. 12  10
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على	 ينبغي	 فاإنه	 ذلك،	 لها	 يتاأتى	 ولكي	 للهدر.	 تتعر�س	 ل	 حتى	 قدراتهم	 تنمي	 التي	 التعليمية	

موؤ�س�سات	تكوين	املدر�سني	تقدمي	برامج	ت�ساهم	ب�سكل	فعال	يف	التكوين	والتاأهيل	امل�ساعد	على	الفهم	

العلمي	الدقيق	للموهوبني	ومعرفة	خ�سائ�سهم	وح�سن	التعامل	معهم.

اإن	منظومة	الرتبية	والتكوين	التي	بو�سعها	رعاية	املوهوبني	ينبغي	اأن	تتوافر	فيها	ال�رسوط	التالية:

اأن	تكون	منظومة	على	اإملام	دقيق	بخ�سائ�س	املوهوبني	وحاجاتهم؛

اأن	تكون	منظومة	قادرة	على	ت�سخي�س	التالميذ	املوهوبني	وتثقن	الأ�ساليب	املختلفة	يف	اكت�سافهم،	

كا�ستخدام	املقايي�س	والختبارات	وخمتلف	اأنواع	املالحظة	امل�ساعدة	على	ذلك،	وقوائم	ال�سمات،	

وغريها؛

تطبيق	 على	 قادرين	 جتعلهم	 بكيفية	 املوهوبني	 مع	 العاملني	 عام	 ب�سكل	 واملربني	 املعلمني	 تاأهيل	

البيداغوجية	الفارقية	مع	كل	املتعلمني،	ومع	املوهوبني	ب�سكل	خا�س،	واأن	يتقنوا	اأ�ساليب	الك�سف	

عنهم	با�ستخدام	خمتلف	و�سائل	القيا�س	املالئمة	لذلك؛

وت�سجيع	 بالتفرد	والختالف	 العرتاف	 اإىل	 ال�ساعية	 الرتبوية	 القيام	مب�ساندة	وتعزيز	اخلطوات	

التفكري	النقدي؛

اإتقان	اأ�ساليب	الرعاية	الالئقة	للموهوبني	يف	خمتلف	مراحل	منوهم	وتطورهم.

اإن	املوهبة	مهما	كان	نوعها	ذات	طابع	عقلي	اأو	ج�سمي	جتعل	�ساحبها	قادرا	على	القيام	باإجنازات	

تطويرها	يف	خمتلف	 ثم	 اأول	 اكت�سافها	 يتم	 مل	 ما	 يتم	 اأن	 ميكن	 ل	 ذلك	 اأن	 غري	 وناجعة،	 خا�سة	

الف�ساءات	التي	يتحرك	فيها	�ساحبها،	�سواء	يف	الأ�رسة	اأو	املدر�سة	اأو	البيئات	الجتماعية	التمكينية	

يحفز	 اأن	 بو�سعه	 اجليد	 فاملربي	 ذلك،	 يف	 اأ�سا�سي	 دور	 خا�س	 ب�سكل	 املدر�سة	 ودور	 الأخرى.	

والتعليمية.	 الرتبوية	 الأن�سطة	 خمتلف	 خالل	 ديناميتهم	 على	 ويحافظ	 دوافعهم	 ويوقظ	 التالميذ	

فاملواهب	الكامنة	لدى	املتعلمني	حتتاج	اإىل	مل�سات	املربي	الناجع	ليخرجها	ويحولها	من	الكمون	اإىل	

الو�سوح	والربوز،	لتنطلق	باإجنازات	هامة	تفيده	وتفيد	جمتمعه.

الواقع	اأن	املمار�سة	الرتبوية	والتعليمية	تواجهها	يف	الوقت	احلا�رس	م�سكلتان	اأ�سا�سيتان	بخ�سو�س	

الإبداع،	هما:

1.كيفية	اكت�ساف	القدرات	الإبداعية	لدى	التالميذ.

2.كيفية	تنمية	�سخ�سياتهم	الإبداعية11.

11  ـ أنس شكشك،2007، اإلبداع ذروة العقل الخالق، سلسلة كتاب الحياة، لبنان، ص. 12
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ومن	اأجل	التغلب	على	ذلك،	فاإنه	ي�ستوجب	القيام	بالعديد	من	التوجهات	الرتبوية	والتعليمية:

والتي	 املبدعني.	 باكت�ساف	 اخلا�سة	 واملعايري	 املقايي�س	 وا�ستخدام	 التقومي	 اأ.	التكوين	يف	جمال	

قيا�س	 الفردي	ومعيار	 العقلي	 الذكاء	 قيا�س	 الدرا�سي،	ومعيار	 التح�سيل	 من	جملتها	معيار	

الذكاء	الجتماعي،	والتكوين	على	اأ�ساليب	تنمية	الإبداع	لدى	الطتالميذ	يف	خمتلف	مراحلهم	

بالطرائق	 املتعلقة	 والور�سات	 واملوؤمترات	 الندوات	 يف	 املدر�سني	 وم�ساركة	 الدرا�سية،	

والأ�ساليب	احلديثة	يف	التعليم.

ب�سخ�سية	 تعرفهم	 املبدعني	 الأطفال	 العاملني	مع	 للمربني	 ب.		تنظيم	ور�سات	خا�سة	موجهة	

اأنواع	 على	 تكوينهم	 يتم	 كما	 واأهميته.	 وم�ستوياته	 ومكوناته،	 الإبداع	 ومفهوم	 املبدع	

الناقد،	والتمييز	بني	الإبداع	والذكاء.	 التفكري	ومهاراته،	كالتفكري	الإبداعي،	والتفكري	

وتكوينهم	على	خمتلف	اأنواع	ا�سرتاتيجيات	تنمية	مهارات	التفكري	الإبداعي.

ج.		ينبغي	األ	تقت�رس	الور�سات	والدورات	التكوينية	يف	املو�سوعات	ال�سابقة	على	املدر�سني،	

واإمنا	ينبغي	اأن	ت�سمل	كذلك	معلمي	ال�سفوف	ومعلمي	املواد	الدرا�سية	املختلفة	وامل�رسفني	

الرتبويني،	ومديري	املدار�س.

رابعا : األسرة ورعاية الطفل الموهوب والمتفوق

به	 لالعتناء	 وتفوقه	 موهبته	 يدركون	 به	 املحيطني	 يجعل	 املوهوب	 للطفل	 املبكر	 الت�سخي�س	 اإن	

وم�ساعدته	على	التكيف	اجليد	مع	حميطه.	ذلك	اأن	حياة	الأطفال	املوهوبني	واملتفوقني	لي�ست	حياة	

�سهلة،	كما	قد	يعتقد	البع�س،	فهم	كثريا	ما	يقعون	�سحية	ذكائهم	وموهبتهم.

توؤكد	خربات	تربية	الأطفال	املوهوبني	اأن	م�ساكلهم	كثريا	ما	ل	تبداأ	قبل	دخولهم	اإىل	املدر�سة	يف	

�سن	الثالثة	من	العمر.	اإذ	كثريا	ما	مير	كل	�سيء	على	ما	يرام	دون	اأن	تكون	هناك	م�ساكل	هامة	

تذكر.	فالأبوان	يعتربان	فقط	اأن	ابنهما	طفل	“ يقظ	ونبيه”.	وكثريا	ما	ل	يتم	ال�سك	يف	كل	ما	يتعلق	
بالطفل	اإذا	مل	يكن	هناك	اأطفال	اآخرون	يقارن	بهم.	اإن	اخلطوات	الأوىل	نحو	احلياة	اجلماعية	هي	

التي	ت�سمح	باكت�ساف	الن�سج	العقلي	املبكر	للطفل.	وذلك	اإما	ب�سبب	اعرتا�سه	ل�سعوبات	الندماج،	

اأو	من	خالل	امللل	الذي	يحوله	من	طفل	عادي	ودينامي	ون�سيط	اإىل	طفل	غائب	اأو	ب�سبب	القيام	

مبقارنة	مكت�سباته	التعلمية	مبكت�سبات	اأقرانه.	اإذ	ذاك	فقط	ينتبه	الأبوان	لأمره	.

يفيد	الك�سف	املبكر	يف	مراحل	النمو	الأوىل	يف	التنبوؤ	بال�سطرابات	ال�سلوكية	وتقدمي	لآباء	الأطفال	

الك�سف	 يفيد	 كما	 مفيدة	وفعالة.	 تربوية	 ا�سرتاتيجيات	 ال�سعوبات	 بع�س	 الذين	يظهرون	 الر�سع	

املبكر	فيما	بعد	يف	تقدمي	تف�سري	منطقي	وم�سبوط	ل�سطرابات	التكيف	التي	يتعر�س	اإليها	الأطفال	

ذوي	الن�سج	العقلي	املبكر	يف	ريا�س	الأطفال.	واأخريا،	فاإن	ت�سخي�س	الن�سج	العقلي	املبكر	يف	
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ف�سول	التعليم	البتدائي	ميكن	املعلمني	واأ�رس	هوؤلء	الأطفال	من	التكيف	مع	اخل�سائ�س	الوجدانية	

والعقلية	لهوؤلء	الأطفال	املتفوقني	ذهنيا.

	اإن	الأبوين	اللذين	يكت�سفان	يف	�سن	مبكرة	اختالف	ابنهما	عن	غريه	من	الأطفال	حمظوظني،	لأن	

احلالة	 هذه	 والأبوان	يف	 املنا�سب.	 الوقت	 ال�رسورية	يف	 الإجراءات	 اتخاذ	 ي�ساعدهما	على	 ذلك	

بحاجة	اإىل	معرفة	اأوجه	اختالف	طفلهما	عن	غريه	من	الأطفال	للتحدث	مع	معلميه	ومناق�سة	حالته	

وال�ستعانة	يف	ذلك	اأي�سا	باأخ�سائي	نف�سي.

هناك	اأهمية	لالإحاطة	مبعارف	الرتبية	الوالدية	ق�سد	توعية	الأبوين	وتب�سريهما	باحلاجة	املا�سة	اإىل	

املرجعية	 توجهها	 التي	 الرتبوية	 ال�سريوة	 يدركان	 بجعلهما	 الكفيلة	 الرتبية	 اأ�ساليب	 على	 الإطالع	

ال�سيكولوجية	احلديثة	التي	ينبغي	معرفتها	عن	طبيعة	الطفل،	وتكوين	ال�سور	والتمثالت	التي	من	

�ساأنها	معرفة	قدراته	وحاجاته	ورغباته،	وطبيعة	واأمناط	ممار�ساته	الرتبوية.

تعترب	الأ�رسة	املجال	الوا�سع	الذي	يتحرك	الطفل	املوهوب	با�ستمرار	يف	ف�سائه،	يتفاعل	مع	اأفراده	

موهبته	 تنمية	 على	 امل�ساعدة	 العنا�رس	 فيه	 تتوافر	 اأن	 ينبغي	 هنا	 ومن	 املختلفة.	 مبكوناته	 ويحتك	

الأ�رسي	 الو�سط	 يف	 املوهوب	 الطفل	 رعاية	 فاإن	 ال�سدد،	 هذا	 ويف	 املطلوب.	 بال�سكل	 ورعايتها	

يقت�سي	ما	يلي:

ـ		ينبغي	على	الأ�رسة	اأن	تغذي	لدى	الطفل	املوهوب	الرغبة	يف	املطالعة	واأن	جتعل	يف	متناوله	

الكتب	واملجالت	املنا�سبة	مليوله	واهتماماته	حتى	ت�ساعده	على	اإ�سباع	ف�سوله	العلمي	واملعريف؛

ـ		م�ساعدته	على	البحث	عن	املواقع	اللكرتونية	املفيدة	التي	ميكنه	ت�سفحها	معه؛

ـ		على	الأ�رسة	اأن	تكرث	احلديث	مع	الطفل	املوهوب	حتى	توفر	له	فر�س	التعبري	واإبداء	الراأي؛

ـ		ينبغي	لأفراد	الأ�رسة	اأن	يثبتوا	للطفل	املوهوب	اأنهم	متعلمون	بدورهم	ب�سكل	م�ستمر	وعليهم	

اأن	يكونوا	قدوة	يف	ذلك.	واأن	يبينوا	له	باأن	التعلم	هو	ما	ينبغي	اأن	يقوم	به	كل	�سخ�س	ب�سكل	

دائم	وم�ستمر	يوميا	ولي�س	اأن	يقت�رس	التعلم	على	املجال	املدر�سي؛

ـ		عندما	يطرح	الطفل	املوهوب	�سوؤال	على	اأحد	اأفراد	الأ�رسة	ول	يعرف	اجلواب	عليه،	ينبغي	

تو�سيح	ذلك	وتقدمي	القدوة	له	يف	البحث	عن	الإجابة	عليه،	بال�ستعانة	بكتب	اخلزانة	املنزلية	

اأو	الإبحار	يف	النرتنيت	وطلب	امل�ساعدة	من	الأخ�سائيني	يف	املو�سوع؛

ـ		ينبغي	لالأ�رسة	اأن	ت�سجع	وتدعم	روح	البتكار	لدى	ابنها	املوهوب	بتوفري	اإياه	املواد	والعنا�رس	

التي	يحتاج	اإليها	يف	املجال	الفني	اأو	غريه	من	املجالت	الأخرى	التي	يحبها.	وعلى	الأ�رسة	

كذلك	م�ساحبته	اإىل	التظاهرات	الثقافية	والفنية	التي	تقام	يف	مدينته.

رعاية ثقافة التفوق واإلبداع في األسرة والمدرسة
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على	 بالإطالع	 ابنهما،	 تربية	 يف	 ملتزمان	 �رسيكان	 الأبوان	 يكون	 اأن	 مبكان	 الأهمية	 من	 اإن	

�سريورة	تربيته	وتعليمه	املدر�سي.	ويق�سد	بالتزامهما	اأن	يكونا	�سمن	الفريق	الرتبوي	والتعليمي	

اإىل	 ابنهما	 املتعلقة	برتبيته	وقبولهما	خ�سوع	 القرارات	 اتخاذ	 ي�ساهمان	يف	 بحيث	 ابنهما،	 ملدر�سة	

ي�سطلعون	 الذين	 املعلمون	 عليها	 ليتعرف	 ومواهبه،	 قدراته	 عن	 الك�سف	 ي�ستهدف	 الذي	 التقومي	

بتعليمه،	واأن	يكون	الأبوان	على	ا�ستعداد	لتزويد	املعلمني	بكل	املعلومات	التي	من	�ساأنها	اأن	توؤثر	

اإيجابا	يف	تربيته،	واأن	يقدما	امل�ساعدة	اإىل	كل	الفاعلني	الرتبويني	مبدر�سته،	لو�سع	الربامج	املنا�سبة	

لتعلم	ابنهما	وفق	اإيقاعه	الدرا�سي.	وعليهما	اأن	يكونا	على	ات�سال	م�ستمر	باملعلمني،	للح�سول	منهم	

على	املعلومات	املرتبطة	بنمو	وتعلم	ابنهما،	واأن	يطلعا	على	املعلومات	التي	يت�سمنها	ملفه	املدر�سي	

ونتائج	تقييم	تعلماته	والت�سال	الدائم	باملعلمني	من	اأجل	التفاق	معهم	على	اأجنع	ال�سبل	التي	ميكن	

اإتباعها	يف	تعليم	ابنهما	ب�سكل	يتفق	وا�ستعداداته.

	واخلال�سة	اأنه	ينبغي	تعزيز	البيئة	الأ�رسية	الكفيلة	بدعم	املوهبة	والتفوق	من	خالل	تنظيم	لقاءات	

ودورات	تدريبية	موجهة	اإىل	الأ�رسة	لتوعيتها	وجعلها	تتعرف	على	خ�سائ�س	املوهوبني	وحاجاتهم	

ومنوهم،	ل�سمان	اإ�سهامها	وم�ساعدتها	يف	الك�سف	عنهم،	وكذا	جعل	الأبوين	على	دراية	باأ�ساليب	

التعامل	مع	اأبنائهم	املوهوبني	ورعايتهم	الرعاية	الالئقة	بقدراتهم	ومتيزهم.

ب�سبب	 �رساعات	 يف	 معه	 تدخل	 ما	 كثريا	 املوهوب،	 �سخ�سية	 لطبيعة	 املتفهمة	 غري	 الأ�رسة	 اإن	

يطلب	 وهو	 ال�سوؤال،	 مو�سع	 �سيء	 كل	 وو�سع	 املناق�سة	 عن	 ينقطع	 ل	 فهو	 املختلفة،	 ت�رسفاته	

فاإنه	يحتج	ويرف�س	ويقاوم.	وكثريا	ما	يقود	مثل	هذا	 اإقناعه	 التقبل،	واإذا	مل	يتم	 الفهم	قبل	 دائما	

ال�سلوك	اإىل	ال�رساع	والختالف	معه،	والذي	يبلغ	اأحيانا	م�ستوى	ال�سدة	والعنف.	وقد	ي�ستد	اأوار	

مرحلة	 املوهوب	يف	 وبني	 الأبوين	 بني	 خا�س	 ب�سكل	 والنقا�سية	 الكالمية	 املعارك	 من	 النوع	 هذا	

املراهقة،	التي	ي�ساف	فيها	اإىل	خ�سائ�س	�سخ�سية	املوهوب،	خ�سائ�س	خا�سة	مبرحلة	املراهقة،	

وهي	املرحلة	التي	ي�سعى	فيها	ال�سخ�س	اإىل	تاأكيد	ذاته	واإثباتها	مبختلف	اأ�سكال	ال�سلوك	الذي	يعترب	

احلوار	والنقا�س	اأبرزها	و�سوحا.

خالصة :

الرتبية	والتكوين	املت�سمان	باجلودة	واملالءمة	يعتربان	اأمرا	حيويا	بالن�سبة	للبلدان	العربية	والإ�سالمية،	

للخروج	من	التخلف	واللحاق	بركب	التطور	والنماء،	من	اأجل	النخراط	الإيجابي	والفعال	يف	

جمتمع	املعرفة.	ومن	هنا	ينبغي	على	كل	املوؤ�س�سات	التي	تعنى	بالرتبية	والتعليم	النخراط	يف	ور�س	

تعزيز	كفاءات	وقدرات	املتعلمني	لي�سكلوا	اأداة	تعبيد	الطريق	الأمثل	نحو	امل�ستقبل	املاأمول.

اإن	مواجهة	م�ستقبل	جمهول	ي�ستوجب	توافر	منوذج	تربوي	وتعليمي	جديد	يف	م�سامينه	واأ�ساليبه	

الع�رس	 م�سكالت	 مواجهة	 على	 قادرين	 م�ستنريين	 مواطنني	 لي�سبحوا	 الطالب	 يعد	 اأن	 ي�ستطيع	
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يعرفها	 التي	 للمع�سالت	 حلول	 عن	 والبحث	 والتحليلي،	 النقدي	 بالتفكري	 �سعوباته،	 وحتدي	

املجتمع	الذي	يعي�سون	فيه،	وم�ساندة	وتعزيز	اخلطوات	الرتبوية	ال�ساعية	اإىل	العرتاف	بالتفرد	

والختالف.

اإن	الهتمام	باملوارد	الب�رسية	الثمينة	له	عوائد	على	املجتمع،	ومن	الأ�سباب	التي	تدعو	اإىل	هجرة	

العقول	واملواهب،	عدم	توفري	املناخ	املالئم	للتفتح	والنمو	و�سعورها	بال�سغوط	التي	جتعلها	غري	

قادرة	عن	التعبري	عن	مكنوناتها،	فيوؤدي	ذلك	اإىل	هجرتها	اإىل	جمتمعات	اأكرث	رقيا	وتقدما	وتفهما	

حلاجاتهم	وتقديرا	لإمكاناتهم،	مما	يكبل	بلدانهم	خ�سائر	فكرية	ومعرفية	ل	تقدر	بثمن.
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ثقافة الطفل وتحديات العولمة
د. عبد الله اخلياري

اأ�ستاذ	باحث	يف	�سو�سيولوجية	الرتبية

لكنها	 عابرة،	 تبدو	 قد	 عمرية،	 كمرحلة	 والطفولة	 حقيقة،	 ب�رسية	 ثروة	 هو	 الطفل	  : مقدمة 

�ست�سكل	النواة	الأ�سا�سية	لهوية	رجل	الغد.	اإن	البذور	التي	يتم	زرعها	يف	هذه	املرحلة	هي	التي	

�سوف	تثمر	يف	امل�ستقبل،	مكونة	الن�سق	األقيمي	والثقايف	للمجتمع	برمته.	وقد	اأظهرت	خال�سات	

البحوث	الرتبوية	والنف�سية	اأن	مرحلة	الطفولة،	مبختلف	فرتاتها	املبكرة	واملتو�سطة	واملتاأخرة،	

تعترب	مبثابة	املرحلة	احلا�سمة	يف	بناء	معامل	و�سمات	�سخ�سية	الفرد	م�ستقبال،	يف	اأبعادها	اجل�سمية	

والعقلية	والنف�سية	والثقافية.	ويرتتب	عن	ذلك	اأن	�سمات	�سخ�سية	الأفراد	ت�سبح	هي	حم�سلة	

الثقافية	 التن�سئة	 اأ�سبحت	 لذا	 الرجل(.	 اأب	 الطفل	 	( الطفولة	 تر�سيخه	خالل	 الذي	مت	 للتكوين	

والرتبوية	للطفل	من	الأولويات	التي	يجب	اإعطاوؤها	ما	ت�ستحق	من	العناية،	بعد	اأن	كنا	اإىل	حني	

نعري	الهتمام	فقط	اإىل	م�ساألة	تعليمه	وفق	مناهج	مالئمة.	اإن	»الأمن«	ال�سيكولوجي	والثقايف	

والجتماعي	للطفل	يبداأ	بتح�سينه	�سد	كل	ما	قد	يدفع	به	نحو	ال�ستالب	والتغريب	اأو	النحراف؛	

ثقافات	 الراهن،	مع	 الوقت	 الطفل،	يف	 يتفاعل	 الطفولة	الأوىل،	حيث	ا�سبح	 ويبداأ	ذلك	منذ	

الطفل	متلقي	 لها	جاذبية	خا�سة	لديه.	وبذلك	ي�سبح	 الكرتونية،	تكون	 جديدة	حتملها	و�سائط	

بامتياز	للر�سالة	الإعالمية	والثقافية	املبا�رسة	اأو	غري	املبا�رسة	ويتفاعل	معها	بعفوية	تامة؛	وغالبا	

ما	يقع،	ب�رسعة،	حتت	تاأثريها	املبا�رس	م�ستبطنا	بطريقة	ل�سعورية	ما	حتمله	من	اجتاهات	وقيم.	

ويدل	ذلك	على	اأن	الثقافة	اللكرتونية	اأ�سبحت	هي	اأكرب	مناف�س	للوظيفة	الرتبوية	والثقافية	التي	

كانت	تتولها	تقليديا	موؤ�س�ستا	الأ�رسة	واملدر�سة.

والجتماعية	يف	ظل	 الثقافية	 هويتهم	 على	 واحلفاظ	 لأطفالنا	 املتوازن	 النمو	 �سن�سمن،	 فكيف	

عوملة	جارفة	مل	تكتف	بغزو	البلدان،	بل	غزت	حتى	عامل	ال�سغار،	دون	اأن	تكرتث	لرباءتهم؟	

اأولوية	�سمن	 للعوملة	 اللكرتونية	 الثقافة	 الطفولة	من	بع�س	مزالق	 م�ساألة	حت�سني	 األ	ت�سبح	

الإ�سرتاتيجية	الرتبوية	ال�ساملة؟	ذلك	ما	�ستحاول	هذه	املداخلة	الإجابة	عنه.

ثقافة الطفل وتحديات العولمة
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1 - اأهمية مرحلة الطفولة :

متثل	الطفولة	�رسيحة	مهمة	من	الناحية	الإح�سائية1،	وتغطي	مرحلة	زمنية	طويلة	ن�سبيا،	ل	ميكن	

للطفل	اأن	ي�ستغني	فيها	عن	رعاية	الأبوين،	وذلك	ب�سبب	وجوده	يف	حالة	تبعية	تامة	لهما؛	فالفطام	

وروابطها	 الوالدية	 الرعاية	 اإىل	 احلاجة	 وتبقى	 واحدة،	 دفعة	 حتققه	 ي�سعب	 الأ�رسة	 مع	 النف�سي	

تنامي	 مع	 خ�سو�سا	 وال�سباب،	 املراهقة	 ملرحلتي	 بالن�سبة	 حتى	 قائمة	 واملادية	 واملعنوية	 النف�سية	

ظاهرة	بطالة	اخلريجني	وامتداد	فرتة	العزوبة.

	وتنبغي	الإ�سارة	هنا	اىل	اأن	مراحل	منو	الطفل	واليافع	تبقى	لها	خ�سائ�سها	ومتطلباتها،	لكن	امل�سرتك	

بينها	كلها	هو	اأن	املحيط	الأ�رسي	والجتماعي	�سيكون	من	بني	العوامل	احلا�سمة	يف	منو	الطفل.	

الأطفال	 ريا�س	 فرتة	 منها	 )خ�سو�سا	 الطفولة	 مرحلة	 اأن	 والرتبوية	 النف�سية	 الأبحاث	 توؤكد	 كما	

والطفولة	املتو�سطة(	ت�سكل	القاعدة	التي	�ستتحكم	يف	بناء	�سخ�سية	الفرد	واإعطائها	اخل�سائ�س	العامة	

التي	�سوف	حتدد	مالحمه	النف�سية	والعقلية	والجتماعية.	اإن	الطفولة	الأوىل	تبقى	�سفحة	بي�ساء،	

لكن	كل	ما	يكتب	عليها	يبقى	را�سخا	وي�ستمر	تاأثريه	يف	وعي	اأو	لوعي	الفرد	يافعا	وكهال	و�سيخا.	

فاملالمح	العامة	ل�سخ�سية	الأجيال	التي	�سوف	تعي�س	يف	العقود	القادمة	ت�سنع	الآن،	و�سيكون	لها	

والثقافية	 والجتماعية	 الرتبوية	 التن�سئة	 وبنموذج	 ال�سغار	 اأطفالنا	 تربية	 باأ�سلوب	 مبا�رسة	 عالقة	

املتبع.

فعلى	عك�س	التمثالت	ال�سائدة،	والتي	ترى	اأن	ال�سخ�سية	تبنى	يف	مرحلة	الن�سج	واكتمال	النمو،	

جند	اأن	»العلبة	ال�سوداء«	لتكوين	ال�سخ�سية	تعود	ملرحلة	الطفولة	باعتبارها	القاعدة	الأ�سا�س	لت�سكيل	

رجل	الغد	وبناء	�سخ�سيته.	اإن	م�ستقبل	ال�سخ�س	يعود،	يف	اأغلب	مناحيه،	اإىل	ما	تلقاه	يف	مرحلة	

الطفولة	واىل	كيفية	ا�ستيعابه	له؛	وبالتايل	فاإن	م�ستقبل	املجتمع	برمته	يعود	اإىل	طبيعة	التكوين،	الذي	

تلقاه	الأطفال	يف	هذه	املرحلة2.	كما	تتمتع	القيم	واملواهب	التي	يتم	بناءها	يف	الطفولة	ال�سغرى	بقدر	

كبري	من	الثبات	والر�سوخ،	بحيث	ي�سعب	التخلي	عنها	ب�سهولة،	لذلك	تعترب	هذه	ال�سن	هي	اأف�سل	

مراحل	غر�س	وا�ستنبات	املواهب	والقيم	والقدرات،	اإن	البدرة	التي	�سوف	تزهر	وتثمر	يف	�سن	

الر�سد	ينبغي	غر�سها	باكرا	يف	الطفولة	الأوىل.

الطفولة	الأوىل	هي	من	بني	 اأنه	رغم	كون	 ت�سجيلها	هنا،	تكمن	يف	 التي	ميكن	 املفارقة،	 اأن	 غري	

حمطات	ومداخل	اكت�ساب	املعرفة3،	التي	ميكن	اأن	تكون	واعدة،	بحيث	يتوقع	اأن	يكون	لها	عائد	

-  بينت اإلحصائيات الصادرة عن برنامج األمم المتحدة أن )%40( من السكان في العالم العربي يوجدون في الشريحة   1
العمرية من )0( إلى )14( سنة.

2  -  قضايا الطفل من منظور إسالمي )2006(، مقال أحمد بن عبد العزيز الحليبي، اإلعالم و ثقافة أطفال المسلمين، 
ضمن أعمال الندوة التي عقدتها اإليسيسكو، ص.351. 

3  - يتكون 85 % من بنية الدماغ في السنوات الثالث من العمر.
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معريف	م�ستقبلي	مهم،	فهي	مع	ذلك	تبقى	مهملة،	وخارج	دائرة	اهتمام	الربامج	الرتبوية	والتعليمية	

الر�سمية	يف	العديد	من	البلدان	العربية	التي	تويل	عنايتها	ملرحلة	التعلمات	يف	املدر�سة	النظامية.

2 - ثقافة الطفل :

	تعد	ثقافة	الطفل،	على	عك�س	ما	يعتقده	البع�س،	لبنة	اأ�سا�سية	لثقافة	املجتمع	برمته،	وذلك	لكون	طفل	

اليوم	هو	باين	ثقافة	الغد؛	فامل�ستقبل	يف	هذا	الزمن	املت�سارع	اأ�سبح	يتداخل	مع	احلا�رس.	وبالتايل	

فاإن	ثقافة	الطفل،	من	حيث	هي	ت�سكيل	لوجدان	ال�سغري	وخمياله،	هي	قاعدة	متار�س	تاأثريها	عند	

ر�سم	معامل	الثقافة	يف	امل�ستقبل.	وما	دامت	ثقافة	الطفل	هي	قاعدة	تتاأ�س�س	عليها	�سخ�سية	الفرد	يف	

امل�ستقبل،	فاإن	الن�سغال	يف	اإنتاج	هذه	الثقافة	يعترب	»�سناعة«	للم�ستقبل؛	وذلك	لأن	مهارات	الفرد	

وقدراته	وقيمه	ومالحمه	العامة	اإمنا	تبنى	يف	الطفولة	املبكرة	واملتو�سطة؛	وما	�سياأتي	فيما	بعد	هو	

جمرد	منو	للبذرة	التي	مت	زرعها.

وقد	�سهدت	املجتمعات	عرب	التاريخ	تنوعا	يف	الثقافات	ويف	اأدواتها	وو�سائطها؛	حيث	مت	النتقال،	

يف	الع�سور	احلديثة،	من	مرحلة	ثقافة	احلداثة	اإىل	ما	بعد	احلداثة؛	وانتهى	التطور	بظهور	معامل	

ثقافة	جديدة	ا�سطلح	على	ت�سميتها	بـ	” الثقافة	الإلكرتونية	“،	وهي	ثقافة	ورثت	بع�س	قيم	املرحلتني	
ال�سابقتني،	لكن	مع	اإعطائها	بعدا	ُمعْوملا،	يهدف	للتذويب	وللتنميط	الثقايف	عن	طريق	الرتويج	للقيم	

الفردية	والرباجماتية	وال�ستهالكية.	وقد	وفرت	البنية	التحتية	التي	واكبت	هذه	الطفرة،	واملتمثلة	

يف	تكنولوجيا	والإعالم	والت�سال	)TIC(،	ن�رس	هذه	الثقافة	على	نطاق	وا�سع	يف	كوكبنا.	وعلى	
ت�سارك	 �سارت	 بل	 هو	مركزها،	 الغرب	 يعد	 مل	 اجلديدة	 الثقافة	 هذه	 فاإن	 �سابقة،	 ثقافات	 عك�س	

فيها،	ولو	بقدر	�سئيل،	مراكز	اأخرى،	وذلك	بف�سل	�سبكة	املعلومات	والت�سالت	التي	جعلت	

العامل	قرية	�سغرية	تتوا�سل	فيما	بينها.

مرحلتي	 ورثت	 التي	 الإلكرتونية،	 املوجة	 هذه	 من	 وثقافته	 امل�سلم	 العربي	 الطفل	 موقع	 هو	 فاأين	

احلداثة	وما	بعد	احلداثة	يف	الغرب،	وما	فتئت	تكت�سح	العامل	ب�سكل	جارف؟	

	لقد	انبهر	اجلميع	بهذه	الثورة	املعلوماتية،	فالآباء	منق�سمون	بني	فئة	املتباهني	بانخراط	اأبنائهم	فيها،	

وبني	فئة	اأخرى	ممن	�سملهم	الذهول	والريبة	منها،	دون	اإغفال	الإ�سارة	اإىل	اأن	فئة	اأخرى	ل	تزال	

غافلة	متاما	عن	املو�سوع.	اأما	الأبناء	فقد	بداأت	تخلب	األبابهم	ما	تتيحه	مواقع	النرتنيت،	و�سبكات	

اأمامه	طوفانا	 الت�سال	الجتماعي	من	تفاعل،	ومن	اختزال	للزمان	واملكان	)	نقرة	خفيفة	تفتح	

من	املعارف	والألعاب	والفرجة	والت�سلية	والتوا�سل(،	لكن	دون	وعي	حقيقي	مبا	يحدق	بهم	من	

خماطر	�سلب	الهوية	وخلخلة	القيم	الجتماعية.

ولكن	َمْن	ي�ستطيع	اأن	يف�سل	يف	هذه	الثقافة	الإلكرتونية	الزاحفة	بني	الغث	وال�سمني؟	ومييرّز	بني	

ن	�سبل	احلماية	والأمان	والطمئنان	لأطفالنا؟	وكيف	 ال�سالح	فيها	والطالح	؟	ثم	َمْن	ي�ستطيع	اأن	يوؤمِّ
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ن�ستطيع	متنيع	اأطفالنا	�سد	التعر�س	لالآثار	اجلانبية	ال�سلبية	للثقافة	اللكرتونية،	خ�سو�سا	اإذا	علمنا	

اأن	الرقابة	الذاتية	تكون	عادة	اإما	�سعيفة	لدى	الأطفال	اأو	منعدمة؟

3 – العوملة : 

هناك	اأدبيات	كثرية	حول	العوملة	وحول	الإ�سكالت	املرتبطة	بها،	لكننا	�سوف	نركز	يف	هذه	الورقة	

على	الأبعاد	املتعلقة	بتاأثري	ثقافة	العوملة،	عرب	و�سائطها	اللكرتونية	احلديثة،	على	ثقافة	الأطفال	

وعلى	تفتح	�سخ�سيتهم	يف	بيئة	اأ�رسية	متوازنة.

العوملة،	اإجمال،	هي	جتلي	لل�سريورة	الواحدية	للعامل	التي	تتهاوى	فيها	حدود	الزمن	واملكان.	

فبف�سل	التو�سع	الكبري	الذي	حدث	على	م�ستوى	اقت�ساد	ال�سوق	والتبادل	املادي	والرمزي،	حدثت	

؛	غري	 الكوين4	 املجال	 اإىل	 الوطني	 املجال	 اجلن�سية	من	 املتعددة	 ال�رسكات	 انتقال	 طفرة	متثلت	يف	

الكرتونية	�سهلت	 للعوملة،	بل	هناك	تر�سانة	 الوحيدة	 املرجعية	 لي�س	هو	 ال�سوق	 اقت�ساد	 اأن	تو�سع	

الأمر،	وهي	الثالوث	املدعو	بتكنولوجيا	املعلومات	والإعالم	والت�سال.	لقد	اأ�سبح	العامل،	اإذن،	

كوكبيا	بف�سل	التقدم	املحرز	يف	تقنيات	املعلومات	والإعالم	والت�سال.	كما	دعم	ذلك	كله	ظهور	

ثقافة	كونية	تعتمد	ال�سورة	كلغة	جديدة،	لها	قدرة	بالغية	اأكرث	من	الكلمة.	وهكذا	مالأت	ح�سارة	

ال�سورة	العامل	بال�سور	عرب	الف�سائيات	واحلوا�سب	واأفالم	الفيديو	وغري	ذلك.

مل	تكتف	العوملة	بفر�س	طابعها	اخلا�س	على	الثقافة،	بل	�سنعت	ثقافتها	اخلا�سة،	وذلك	كتعبري	عن	

ثقافة	احلالة	احل�سارية	املعا�سة	حاليا5؛	وت�سعى	ثقافة	العوملة	لفر�س	تنميط	ثقايف	كوين	�سوف	ت�سكل	

الثقافة	اللكرتونية	فيه	�سبكة	يتعاظم	تاأثريها؛	وهي	تعتمد	ثقافة	ال�سورة	والبالغة	اللكرتونية،	التي	

الت�سلية	وال�ستمتاع	 تتيح	فر�سا	لالت�سال	غري	م�سبوقة،	لكنها	حتمل	�سمنيا	خيارات	ظاهرها	هو	

كاأبجدية،	 واحلوا�س	 كلغة،	 ال�سورة	 تعتمد	 ح�سية	 لثقافة	 الرتويج	 فهو	 باطنها	 اأما	 والتوا�سل،	

وال�سعي	لالإثارة	على	ح�ساب	تعطيل	تام	للمعايري	العقالنية6.	

واإذا	كان	للعوملة	اأبعاد	حتمية	ل	�سبيل	للتخل�س	منها،	فاإن	لها	اأبعادا	اأخرى	احتمالية،	قابلة	للتدخل	

والتعديل.	لذلك	جند	يف	دللة	العوملة	ازدواجية	تتمثل	يف	ما	هو	مو�سوعي	)دور	تقنيات	املعلومات	

والإعالم	والت�سال	يف	تقريب	اأبعاد	العامل	(؛	وما	هو	م�رسوع	اإيديولوجي	)تنميط	اأحادي	ثقايف	

انطالقا	من	مرجعية	القطب	الواحد	املهيمن	عامليا(

4  -  بلقزيز عبد االله 1988 عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة ، أعمال ندوة العرب والعولمة، 1997، بيروت، مركز 
دراسات الوحدة العربية.

5  -  حجازي، مصطفى)2010(.علم النفس والعولمة، رؤى مستقبلية في التربية والتنمية،المركز الثقافي العربي، بيروت، 
ص. 144 .

6  - حجازي، مصطفى )1988(. حصار الثقافة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص.12.
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تعترب	الطفولة	من	بني	ال�رسائح	العمرية	الأكرث	ا�ستهدافا	من	قبل	العوملة،	وذلك	من	حيث	اأنها	ت�سعى	

اأ�سبح	 ثقايف	 اخرتاق	 ذلك	هي	 وو�سائلها	يف	 اأنه	كوين؛	 اأ�سا�س	 على	 ثقايف	غربي	 لفر�س	منوذج	

يعتمد	على	الثقافة	الإلكرتونية	التي	توفرها	تكنولوجيا	املعلومات	والإعالم	والت�سال.	ومتثل	جدة	

وجاذبية	هذه	الو�سائل	العامل	احلا�سم	يف	انخراط	الأجيال	النا�سئة	يف	هذه	الثقافة	اللكرتونية	ويف	

تقبلهم	لتاأثريها.	ويف	خ�سم	ذلك	بداأ	يتقل�س	بالتدريج	دور	الثقافة	الأ�رسية	واملدر�سية	بحكم	تقليدية	

و�سائلهما	الرتبوية	وعجزهما	عن	مناف�سة	التكنولوجيا	الإعالمية،	التي	غزت	البيوت	واملدار�س..	

الثقايف	لالأبناء،	 التوريث	 الأبوين	يف	 الثقايف	اللكرتوين	يف	تراجع	وظيفة	 اإذن	الخرتاق	 يكمن	

الذي	من	�ساأنه	احلفاظ	على	اللحمة	والهوية	الذاتية؛	ويف	هذا	ال�سياق	نعي�س	جتاذبا	بني	الأ�رسة	التي	

حتاول	احلفاظ	على	اأبنائها،	وبني	العوملة	التي	ت�سعى	اإىل	اإعادة	ت�سكيل	الأطفال.	ول	يتعلق	الأمر	

والدميقراطية،	 التحديث	 يف	 ر�سوخا	 الأكرث	 املجتمعات	 حتى	 اأن	 جند	 بل	 فقط،	 العربي	 بال�سياق	

التن�سئة	 عمليات	 يف	 التحكم	 زمام	 وانفالت	 النتماء	 وخلخلة	 الهوية	 ذوبان	 من	 تتوج�س	 اأخذت	

الرتبوية	والجتماعية.

ويبدو	الآن	اأن	الخرتاق	العوملي	الزاحف	يف	هذا	املجال)	ثقافة	الطفل(	الذي	مل	نكن	نعريه	كبري	

اهتمام	ك�سف	عن	اأوجه	الق�سور	وانعدام	املناعة	يف	نظام	التن�سئة	الرتبوية	لدينا؛	ويعترب	هذا	مبثابة	

اأكرب	حتدي	يواجه	نظامنا	الرتبوي	والتثقيفي	والجتماعي.

بناء	 كبرًيا	يف	 دوًرا	 تلعب	 الإعالم	والت�سال	 كتكنولوجيا	 العوملة	 ثقافة	 اأن	و�سائط	 وانطالقا	من	

ثقافة	الطفل،	حاليا،	يف	اأبعادها	احل�سية	احلركية	واملهارية	والقيمية،	فمن	ال�رسوري	القيام	بتحليل	

م�سمون	هذه	الثقافة	الإعالمية	املحمولة	عرب	التليفزيون	والفيديو	والألعاب	الإلكرتونية،	اأو	عرب	

الإنرتنت.	وذلك	لتبيان	مرجعياتها	وحتليل	اآليات	ا�ستغالها	والقيم	امل�سكوت	عنها	فيها.

أوال : آلية التنميط والتذويب في الثقافة اإلعالمية وااللكترونية

1 – على م�ستوى االإعالم املرئي 

جتمع	درا�سات	عدة	على	اأن	التلفاز	اأ�سبح	ميثل،	يف	ع�رس	عوملة	البث	الف�سائي،	اأعظم	الو�سائط	

املوؤثرة	يف	تكوين	املعارف	والجتاهات	والقيم؛	فهو	يلعب	دورا	حا�سما	يف	ت�سكيل	اجتاهات	الراأي	

العام	وقولبتها	ح�سب	مرجعياته	اخلا�سة،	كما	ميلك	و�سائل	التاأثري	الفكري	والقيمي	والثقايف.	واإذا	

كان	ذلك	�سحيحا	بالن�سبة	للرا�سدين،	فما	بالك	بالأطفال	الذين	مل	تن�سج	لديهم	بعد	ملكة	التمييز.

التلفزيونية7  ال�سورة	 يف	 تتمثل	 التي	 ثقافته	 العوملة	 م�رسوع	 اأ�سا�س	 ب�سفته	 ال�سوق،	 لقت�ساد	 اإن	

بوا�سطة	 الإدراك	 يف	 التحكم	 هو	 غريه	 اأو	 التلفزيون	 عرب	 ال�سورة	 ثقافة	 تعميم	 من	 والهدف	

- حجازي، مصطفى )2010(. مرجع ذكر سابقا، ص .144.  7
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الإثارة	مبختلف	تالوينها،	بغية	توجيه	اخليال	وتنميط	الأذواق	وال�سلوكيات8.	وهذه	هي	اخللفية	

الذين	 الأطفال،	 ومنها	 ال�رسائح	 كل	 لدى	 ال�ستهالك	 ثقافة	 تنميط	 ال�سورة:	 لثقافة	 الإيديولوجية	

ميكن	اأن	يكون	لهم	عائد	ربحي	مهم	بحكم	حجمهم	الإح�سائي.	اإن	الإر�سال	املوجه	لالأطفال	يرمي	

اإىل	ح�سوهم	»بالثقافة	الأحادية	لل�سلعة«،	وتربيتهم	على	ال�ستهالك	والإثارة،	وتق�سى	متع	اللحظة	

الراهنة.

اأذواقهم.	فاحلقائق	مل	تعد	هي	ما	 اإذن،	حياة	النا�س	ويتحكم	يف	مدركاتهم	ويحدد	 التلفاز،	 يكيف	

الواقع	 ذلك	مزج	 اإىل	 ي�ساف	 عنها.	 التلفزيون	 يقدمها	 التي	 ال�سورة	 بل	هي	 الواقع،	 يحدث	يف	

الفعلي	بالواقع	الفرتا�سي	من	جراء	ا�ستخدام	تقنية	احلا�سوب.	واإذا	كان	ذلك	ي�سو�س	على	اإدراك	

الرا�سدين	للحقائق	كما	هي،	فما	بالك	بالن�سبة	لالأطفال	الذين	يتميزون	بنوع	من	التلقائية	والرباءة	يف	

تعاملهم	مع	مكونات	املحيط	وموؤثراته؛	وذلك	يف	ظل	غياب	تام	لأي	قانون	يحمي	حقوق	الأطفال	

امل�ساهدين9	.	

اإن	هذا	الواقع	الفرتا�سي،	الذي	يتم	مزجه	بواقع	فعلي،	يخلق	عاملا	جديدا	من	ثقافة	ال�سورة،	

اللكرتونية«	 »البالغة	 ت�سمية	 اإطالق	 اإىل	 الباحثني	 ببع�س	 حدا	 القوي؛	مما	 تاأثريه	 له	 عامل	 وهو	

عليه،	وهي	بالغة	ل	ميكن	للم�ساهد	اإل	ال�ست�سالم	لها	والنبهار	بها10	.

اإذن،	العوملة	ال�رساع	من	جمال	ت�سكيل	الوعي	اإىل	جمال	ت�سكيل	الإدراك،	وذلك	 لقد	حولت،	

من	خالل	ال�سورة.	فال�سورة	هي	و�سيلة	ال�سيطرة	على	الإدراك،	و�سول	اإىل	ت�سطيح	الوعي،	

والرتباط	مبا	هو	على	ال�سطح	من	�سور	وم�ساهد	ذات	طابع	اإعالمي	– اإعالين	م�ستفز	لالنفعال11.	

وبذلك	نالحظ	دور	ال�سورة	يف	التنميط	الكوين،	وكيف	يتم	توجيه	اخليال	وتنميط	الذوق	وقولبة	

ال�سلوك.

اأثري	جدل	كبري	حول	تاأثري	العنف	يف	اأفالم	الر�سوم	املتحركة،	واأجريت	العديد	من	الدرا�سات	التي	

اأثبتت	تاأثر	الطفل	بهذا	النوع	من	العنف،	وميله	اإىل	حماكاته	يف	�سلوكه	الالحق.	وذلك	انطالقا	من	

اأن	هناك	رغبة	�سديدة	لدى	الأطفال	يف	تقليد	الأبطال	وال�سخ�سيات	الناجحة	يف	اخليال،	�سواء	كان	

مو�سوع	التقليد	خريا	اأم	�رسا.	بينما	�سككت	بع�س	الآراء	الأخرى	يف	مدى	خطورة	ذلك،	على	

اعتبار	اأن	م�ساهدة	اأفالم	العنف	تعمل	على	خف�س	التوترات	النف�سية	العنيفة	لدى	الطفل.	اإل	اأن	ما	

ل	ميكن	اخلالف	حوله	هو	تاأثري	العنف	احلي	والفعلي	الذي	يبث	يف	ن�رسات	الأخبار	مت�سمنا	�سورا	

-  الجابري،)1988( العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات ،أعمال ندوة العرب والعولمة، 1977، بيروت، مركز   8
دراسات الوحدة العربية.

- حجازي، مصطفى )2010(،مرجع ذكر سابقا ص.145.  9
- حجازي،) 1998(، مرجع ذكر سابقا، ص 31.  10

- حجازي ، )2010(، مرجع ذكر سابقا، ص .145.  11
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وال�سغار	 الكبار	 نف�سية	�سادمة	على	 اأثارا	 امل�ساهد	 لهذه	 اإن	 والقتل	والإبادة.	 للتفجريات	 مروعة	

على	ال�سواء.	

اأما	عن	العنف	الذي	ي�سلي	الطفل،	فاإنه	حينما	يبلغ	عتبة	معينة،	فاإنه	�سيوؤدي	اإىل	تراكم	كيفي	لالإثارة	

يعجز	الطفل	عن	التحكم	فيه،	مما	يدفعه	اإىل	ال�سلوك	العنيف	يف	نهاية	املطاف.	ويبني	ذلك	�سعوبة	

تقدير	متى	بال�سبط	تتحول	اإثارة	الت�سلية	اإىل	اإثارة	العنف	.	واإذا	اأ�سفنا	اإىل	اأخبار	العنف	ن�سبة	اأفالم	

الطفل	يوميا12.	 ي�ستدخلها	 التي	 العنف	 نلم�س	مقدار	جرعة	 ال�سغرية،	 ال�سا�سة	 املتزايدة	يف	 العنف	

كما	اأن	هناك	اإغراقا	لالأطفال	وغريهم	ب�سيل	من	الإعالنات	عرب	ال�سا�سة،	اإذ	الطفل	الأمريكي	حني	

ي�سل	اإىل	نهاية	املرحلة	الثانوية	يكون	قد	تعر�س	ملا	يقرب	من	500	األف	اإعالن،	ُتكد�س	يف	ذهنه	

كاإثارات	دماغية،	مما	يوؤدي	اإىل	ت�سبيك	ع�سبي	يجعل	املثريات	اجلديدة	متر	من	خالله.	وبالتايل	

اأما	على	 اإغراق	ذهن	الطفل	بالإعالن	عنها.	 التي	مت	 ال�سلعة	 فاإن	مو�سوع	الإ�سباع	�سي�سبح	هو	

امل�ستوى	العربي	فقد	قام	اأحد	اخلرباء	العرب13	بر�سد	ما	تبثه	اإحدى	القنوات	العربية	املتخ�س�سة	يف	

الأطفال	ملدة	اأ�سبوع	واحد	فقط،	فوجد	اأنها	عر�ست	300	جرمية	قتل	يف	براجمها	املتلفزة.

يتبني	من	خالل	بع�س	الدرا�سات	اأن	ن�سبة	ل	ي�ستهان	بها	من	الأطفال	يف	م�ستوى	البتدائي	يق�سون	

يق�سون	يف	 اأكرث	مما	 النرتنيت	 اأو	 الفيديو	 األعاب	 اأو	ممار�سة	 الف�سائيات	 م�ساهدة	 الوقت	يف	 من	

حجرات	الدرا�سة	.	وتوؤ�رس	هذه	الظاهرة	لتحولت	عميقة،	واكبت	زحف	العوملة،	وحلقت	جمال	

كان	اإىل	وقت	قريب	يعترب	عامل	براءة	الأطفال؛	وهو	عامل	ميتاز	بالنمو	التلقائي	الطبيعي	للطفل،	يف	

و�سط	عائلي	ومدر�سي،	بعيدا	عن	املوؤثرات	اخلارجية	مبا	حتمله	من	ت�سلية	تبطن	العنف	وال�رساع	

والتخويف	وت�ساعد	على	العزلة.	اإن	زحف	العوملة	على	�رسيحة	الأطفال	�ساهم،	اإذن،	يف	زعزعة	

تلك	الرباءة	ويف	ت�سويه	هوية	الطفل	من	خالل	خلخلة	ن�سق	القيم	لديه.	

2 – على م�ستوى الو�سائط االلكرتونية املوجهة للطفل 

املتحركة	 الر�سوم	 من	 تت�سكل	 و�سائط،	 عدة	 عرب	 للطفل	 املوجهة	 اللكرتونية	 الثقافة	 مترير	 يتم	

واأفالم	الكارتون14	واحلا�سوب	واألعاب	الفيديو	وغري	ذلك	من	الو�سائل	اجلذابة.	وطبعا	توؤثر	اأفالم	

الكارتون	والر�سوم	املتحركة	امل�ستوردة	واملدبلجة	وغريها	يف	وجدان	الطفل،	بحيث	يتماهى	الطفل	

مع	النماذج	التي	تقدم	له.	اإن	التعر�س	لل�سور	املتحركة	املرفقة	بال�سوت،	يف	مراحل	مبكرة	من	

حياة	الطفل،	يتالءم	مع	خ�سو�سية	املرحلة	احل�سية	احلركية	التي	مير	منها	الأطفال؛	فبعد	ال�ستجابة	

-  ترى رابطة علم النفس األمريكية أن الطفل األمريكي في نهاية االبتدائي يكون قد شاهد 8000 حالة اغتيال، و 100   12
ألف اعتداء عنيف في التلفاز، بمعدل 3 ساعات مشاهدة يوميا.
- ذ. عبد المنعم األشنيهي من المجلس العربي للطفولة و التنمية.   13

-  في سنة 2000 كان إنتاج اليابان من أفالم الكرتون حوالي 22 ساعة أسبوعياً، أما سنويا فإن اإلنتاج يبلغ حوالي   14
1144 ساعة تقريبا؛ أما الدول العربية مجتمعة، ففي أحسن األحوال، كانت ال تنتج آنذاك سوى 30 ساعة سنوياً.

ثقافة الطفل وتحديات العولمة
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اليجابية	يقوم	الطفل	بتخزين	تلك	ال�سور	لت�سبح	جزءا	من	ر�سيده	الوجداين	والرتبوي.	ي�ساهد	

الطفل،	اإذن،	الربامج	واأفالم	الكارتون	وهو	يف	مرحلة	تلقي	كل	ما	ير�سل	له،	فتن�ساب	لديه	القيم	

والجتاهات	اإىل	الالوعي،	من	دون	تقومي	اأو	غربلة	)	غياب	الرقابة	الذاتية(.

ودفعه	 الطفل،	 ل�ستمالة	 جديدة	 اأ�ساليب	 اللكرتونية	 الثقافة	 جمال	 يف	 ال�رسيع	 التطور	 حمل	 لقد	

لالإدمان.	وهناك	حماولة	لتعليب	وعي	الطفل	يف	منط	ثقايف	حمدد،	يوؤمن	بقيم	ال�رساع	والربح	

والقوة	وتغليب	النزوات	والدعوة	للفردية	وحلرية	بدون	م�سوؤولية.	

	ومن	الطبيعي	اأن	تن�ساأ	لدى	الطفل	امل�سلم	دوافع	نف�سية	متناق�سة،	بني	ما	يتلقاه	عرب	الثقافة	اللكرتونية	

الرائجة،	وبني	ما	يعي�سه	يف	واقعه	اليومي	يف	البيت	ويف	املحيط	الجتماعي؛	مما	يوؤدي	اإىل	�سعوره	

الذي	 والن�سجام،	 التناغم	 مببداأ	 يخل	 الذي	 الأمر	 وهو	 متنافرة،	 قيم	 فيها	 تتجاذبه	 نف�سية	 بحالة	

ُيفرت�س	يف	ما	ُيقدم	للطفل	يف	م�سامني	مواد	الت�سلية	والتعليم	والتثقيف.

لقد	وجلنا	اإىل	الع�رس	الرقمي	واأطفالنا	ل	يعرفون	من	هذا	الع�رس	اإل	بوابة	»	الألعاب	الإلكرتونية«،	

التي	تت�سابق	ال�رسكات	املنتجة	على	ترويجها	وت�سويقها	يف	بلداننا،	علما	بان	الغالبية	العظمى	من	هذه	

الألعاب	يحمل	قيما	دخيلة	وغري	مالئمة،	ت�ساعد	على	تركيز	اجلرعات	بغية	اإحداث	ا�ستالب	فكري	

جارف	ومق�سود15.	اإن	هناك	�سريورة	ممنهجة	ملبا�رسة	عملية	»غر�س	ثقايف«	يف	عقول	اأطفالنا،	

ُيتوقع	لها	اأن	تعطي	متارها	لحقا	يف	مرحلة	ال�سباب	والكهولة16.	كما	اأن	لواقع	ازدواجية	الثقافة	

والتعليم،	يف	املجتمع	العربي،	انعكا�سات	�سلبية	على	ثقافة	الطفل؛	فبقدر	ما	يحر�س	التعليم	النظامي	

الثقافة	اللكرتونية	املتداولة	اإىل	 على	تر�سيخ	القيم	الأ�سيلة	واخل�سو�سية	الذاتية،	بقدر	ما	ت�سعى	

زحزحة	ذلك،	من	خالل	م�سامني	القيم	ال�ستهالكية	التي	متررها	الثقافة	اللكرتونية،	اإما	ب�سكل	

�سمني	اأو	مبا�رس.	

3 – ربحية �سناعة الت�سلية

تبدو	جتارة	الت�سلية،	يف	الظاهر،	وكاأنها	تعانق	براءة	الطفولة،	لكن	باطن	الأ�سياء	ي�سري	اإىل	اأن	

منذ	 الطفل	 �سخ�سية	 يف	 وتر�سيخها	 غر�سها	 يتم	 قيمية،	 بذور	 طياته	 يف	 يحمل	 منتوج	 هي	 الت�سلية	

ترويج	 هناك	 الت�سلية،	 �سناعة	 على	 والربحية	 ال�سوق	 منطق	 هيمنة	 جانب	 فايل	 اأظافره.	 نعومة	

�سمني	»خفيف«	)Light(	لقيم	الغرب	ومناذجه	يف	التن�سئة	الجتماعية،	وهي	التي	ل	تتورع	يف	

-  ليس األفق معتما تماما، فقد اخذ بعض األفراد الرواد في االهتمام بهذا المجال لعل من أبرزهم األستاذ رافع يحي   15
من حيفا )فلسطين ( حيث قام بمجهود فردي وذلك بتأسيس- حسب علمنا- أول موقع إلكتروني عربي مختص بأدب 

األطفال على شبكة االنترنيت تحت عنوان »أدب األطفال« www.adabatfal.com . كما صدرت الحقا، على 
أقراص مدمجة ، مئات األعمال الخاصة بالطفل العربي وأنشئت مئات المواقع حول ثقافة الطفل على شبكة اإلنترنت.

-  المجلس العربي للطفولة و التنمية )2009 (:« الطفل العربي في مهب التأثيرات الثقافية المختلفة«، دار العلوم،   16
القاهرة. 
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اأن	تخاطب	الغرائز	الطفولية	لدى	النا�سئ.	ومن	الوا�سح	اأن	الهدف	هو	غر�س	مبادئ	لقيم	غربية	

متوح�سة،	يف	هذه	ال�سن	املبكرة،	يف	منطقة	الالوعي	لدى	الأطفال.	علما	اأن	كل	ما	يتم	غر�سه	بهذا	

اإل	ح�سب	ما	ُجبل	عليه	 للعامل	 اأو	تغيريه	يف	�سن	متقدمة.	فالطفل	لن	ينظر	 ال�سكل	ي�سعب	تقوميه	

منذ	نعومة	اأظافره.	اإن	تنميط	وتعليب	الطفل	يف	منوذج	ثقايف	وح�ساري	،	يعك�س	بحق	النزوع	

املمنهج	للعوملة	لالختزال	الثقايف	واحل�ساري	وتفكيك	الختالف.	اإن	العامل	اخليايل	الذي	تروجه	

قيم	 لرتويج	 منظمة	 هند�سة	 اإذن،	 يخفي،	 الأطفال	 لت�سلية	 ال�سهرية	 ديزين«	 »والت	 اإمرباطورية	

العوملة	املتوح�سة.

ثانيا : استعماالت غير متوازنة وآثار غير مرغوبة

بينت	الأبحاث	التي	اأجريت	يف	بع�س	البلدان	العربية	حول	مواد	ت�سلية	الطفل	اأن	الر�سوم	املتحركة	

ت�سكل	ن�سبة	%88	مما	ي�ساهده	الأطفال،	�سواء	عرب	التلفاز	اأو	الفيديو	اأو	غريهما؛	كما	اأن	هناك	اإقبال	

متزايدا	على	م�ساهدة	اليوتوب	والأفالم	التي	تنتجها	ال�رسكات	الكربى	يف	جمال	�سناعة	الت�سلية.	

واإذا	كانت	تلك	امل�ساهدة	تتيح	تنمية	خيال	الطفل	ونقله	اإىل	عوامل	اأخرى	مل	تخطر	بباله،	فاإنه	غالبا	

ما	ينتج	عن	هذه	امل�ساهدة،	خ�سو�سا	يف	حالة	الإدمان،	�سلبيات17	منها:

1 - اأ�رشار بدنية

	ُيحدث	الإدمان	على	الو�سائط	الب�رسية	اآثارا	جانبية	كا�سطراب	نظام	النوم	والتغذية	لدى	الطفل،	

وال�سعور	بالإرهاق	وباخلمول	الذهني،	مما	قد	يوؤدي	اإىل	الغياب	املدر�سي.

2 – �سحن االأطفال ب�سلوك عدواين

يلجاأ	عادة	كتاب	ال�سيناريو	يف	الغرب	اإىل	العنف	واجلرمية	وظاهرة	البطل	الذي	ل	يقهر	كو�سيلة	

لت�سويق	الأطفال	لالإقبال	على	امل�ساهدة،	وذلك	ل�سمان	وفرة	العائد	املايل	اأملجز	للمنتجني	ولل�رسكات	

ب�سلوك	عدواين،	هو	 الأطفال	 �سحن	 اإىل	 يوؤدي	 اأن	 الختيار	 هذا	 �ساأن	 اجلن�سيات.	ومن	 املتعددة	

الذي	تطلق	عليه	اإحدى	الباحثات	�سفة	)العدوان	املتلفز(18.	وقد	حلل	علماء	النف�س	اآلية	هذا	العنف	

املتلفز	يف	اأن	تلك	امل�ساهد	امل�سورة	تقدم	منوذجًا	ناجحًا	ملمار�سة	العدوان،	وهو	ما	مينح	امل�ساهدين	

اإىل	ب�ساعتها،	بل	�سوف	 يلتفت	 العنف،	لن	 الذي	يتعود	على	مناظر	 تقليده؛	فال�سخ�س	 اإىل	 الدافع	

-  من اإلنصاف التأكيد هنا على أن ليس كل ما يشاهد سيئ، بل إن اإلشكال يكمن في أن اآلثار السلبية للوسائط   17
اإلعالمية في مرحلة الطفولة يعتبر أشد وأقسى على الطفل، الذي ال يستطيع في هذه المرحلة التمييز بين الغث 

والسمين، وبين الواقع والخيال.
-  بينت دراسة كانت قد أجرتها دة. سامية سليمان رزق من كلية اإلعالم جامعة القاهرة، أن %61.3 من األطفال قد   18

تأثروا بما شاهدوه في المسلسل الكرتوني األمريكي »سالحف الننجا«، وتجلى ذلك في استعمالهم لمصطلحات بذيئة 
تنتمي لقاموس العنف اللفظي.
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العنف	 الهدف	هو	جعل	 اإن	 التفوق	والبطولة.	 اأجل	حتقيق	 القوة	من	 لتملك	 يتعامل	معها	كمظهر	

ظاهرة	مبتذلة	تغري	بالنتقال	اإىل	الفعل	يف	حلظة	بينية	عابرة	بني	احللم	واليقظة19.	

لو	اأخذنا	على	�سبيل	املثال	اللعبة	امل�سماة	»وقت	للقتل	“ )Time to kill(	،	يبدو	للوهلة	الأوىل	اأنه	
عنوان	خميف،	ومع	ذلك	فهو	ميالأ	ال�سا�سة،	و�ستكون	مهمته	تهيئة	ذهن	الطفل	ملمار�سة	القتل	حينما	

ي�رسع	يف	اللعب،	وهذه	هي	الر�سالة	الأ�سا�سية	التي	يت�سمنها	العنوان	املوجه	للطفل	ال�سغري...	

وهكذا	يبداأ	الطفل	اللعبة	متحفزًا	م�ستعدًا	لقتل	خ�سمه،	وي�سعر	اأن	هذا	القتل	م�رسوع،	بل	ل	ميكنه	

الفوز	يف	هذه	اللعبة	بدون	حتقيق	هدف	قتل	خ�سمه.	الأمر	ل	يقف	عند	هذا	احلد،	بل	اإن	�رسوع	

الطفل	يف	اللعبة	يواكبه	ظهور	�سور	ملواقف	غري	حمت�سمة؛	وانطالقا	من	قانون	الرتباط	ال�رسطي،	

فاإن	متكن	الطفل	من	حتقيق	هدف	القتل،	�سوف	يقرتن	با�سرتجاع	القيم	غري	املحت�سمة،	التي	كانت	

تخلل	»اللعبة«،	وهو	عامل	اأ�سا�سي	يف	تر�سيخ	تلك	القيم	الدخيلة.	

وتثري	م�ساهدة	بع�س	املواد	العنيفة	الفزع	وال�سعور	باخلوف	عند	الطفل،	خ�سو�سا	عندما	يتعلق	

�سغرًيا	 الطفل	 كان	 اإذا	 خا�سة	 تتهدده،	 التي	 واملواقف	 البطل	 ب�سخ�سية	 حمدقة	 مبخاطر	 الأمر	

ويتخيل	كل	الأمور	التي	يراها	على	اأنها	واقعية.	بل	اإن	اأفالم	الرعب	تخيف،	اأحيانا،	حتى	الكبار	

فبالأحرى	ال�سغار.	وغالبا	ما	جند	اأن	لالإنتاج	امل�ستورد	يف	جمال	اأفالم	الكارتون	وغريها	�سلبيات	

اإذ	جتعله	 اأبعادها	احل�سية-	احلركية	والنف�سية	والوجدانية	والعقلية،	 الطفل	يف	 توؤثر	على	�سخ�سية	

طفال	�سلبيا،	يتمثل	خطاب	القوة	ومييل	اإىل	العنف،	واإىل	غريزة	العدوان	والإقبال	على	نوازع	

الطفل	واطمئنانه	و�سعادته.	كما	 توازن	 �سيوؤثر	على	 اأن	ذلك	 املوؤكد	 املرعبةاأاأااأومن	 ال�رس.	فالم	

من	 يقل�س	 مما	 يوميا،	 طويلة	 لفرتات	 الأطفال	 انعزال	 حد	 اإىل	 ت�سل	 قد	 الجتماعية	 الآثار	 اأن	

فر�س	توا�سلهم	مع	الآباء	والأقرباء	والأ�سدقاء،	رغم	اأهمية	ذلك	على	م�ستوى	منائهم	املهاري	

والوجداين	والقيمي.	

3 – املغاالة يف ا�ستهالك ال�سور

من	املوؤكد	اأن	لل�سورة	دورا	م�ساعدا	يف	التعليم	والتعلم،	بل	اإن	هناك	من	يرى	اأن	�سورة	واحدة	

تقوم	مقام	األف	كلمة	اأو	اأكرث،	غري	اأن	تاأثري	»ح�سارة	ال�سورة«،	التي	نعي�سها	حاليا،	جعل	من	

ال�سورة	و�سيلة	مثلى	يف	التعليم،	ويف	حالت	كثرية	اأ�سبحت	الو�سيلة	الوحيدة	بحيث	غطت	على	

و�سائل	اأخرى	ل	تخلو	من	فائدة.	ومن	املعلوم	اأن	الإفراط	يف	ا�ستعمال	الو�سائل	ال�سمعية	والب�رسية	

ل	يخلو	من	�سلبيات	منها:

-		اأن	ال�سورة	ل	تعك�س	دائما	للواقع،	بل	اإنها	غالبا	ما	تكون	تركيبا	لواقع،	تنتجه	جهة	ما،	وذلك	

خلدمة	مرجعيات	اأو	اأجندة	خا�سة.

- حجازي ، )2010(، مرجع ذكر سابقا، ص. 150.  19
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الن�سيط	املعتمد	على	فعالية	 التلقي	ال�سلبي	على	ح�ساب	قدرات	التعلم	 -		اإن	ال�سورة	تقوي	قدرات	

اأن	 يوؤكد	على	 القدرات	وامللكات.	ويف	هذا	الإطار	كان	»بياجي«	 يتم	فيها	حتريك	كل	 ذاتية،	

واإعادة	 تفكيك	 هناك	 العمليتني	 والتالوؤم.	ويف	كال	 ال�ستيعاب	 هما:	 التعلم	هو	ح�سيلة	عمليتني	

بناء	ملو�سوع	التعلم،	يتم	بوا�سطة	تفعيل	قدرات	وكفايات	ذاتية،	ولي�س	هناك	تلقي	�سلبي،	كما	

يف	حالة	ال�ستقبال	ال�سلبي	لل�سور	يف	التلفاز	اأويف	غريه	من	الو�سائط20.	اإن	لتنمية	قدرات	التلقي	

التفوق	 وعلى	 الدرا�سي	 التح�سيل	 على	 �سلبية	 اآثارا	 القدرات،	 من	 ح�ساب	غريها	 على	 ال�سلبي	

والإبداع،	الذي	غالبا	ما	تظهر	عالماته	الأوىل	منذ	مرحلة	الطفولة.	

-		اإن	الأطفال	الذين	يدمنون	على	م�ساهدة	التلفاز	ين�سجون	يف	جمال	التخيل	واملالحظة	امل�سورة،	

بينما	تقل	قدرتهم	الرقمية،	التي	ت�ساعد	على	تنمية	ا�ستعداداتهم	القرائية	)	تعلم	القراءة	والكتابة	

اأنه	يف	الكثري	من	احلالت،	فاإن	الو�سائط	الإعالمية	تقدم	مادة	 واحل�ساب	(.	ي�ساف	اإىل	ذلك	

�سحلة،	ل	تتنا�سب	مع	الوقت	الذي	يهدر	يف	التلقي21.	

منه	 نعاين	 الذي	 الأمية	 من	 اجلديد	 ال�سكل	 وهي	 الإعالمية،	 الأمية	 حمو	 اإىل	 يدعو	 من	 -		هناك	

جميعا،	بحيث	اأ�سبحت	ال�سورة	هي	�سكل	جديد	للكتابة،	اإنها	لغة	جديدة.	لذلك	ينبغي	تعلم	قراءة	

ال�سورة،	بنف�س	ال�سكل	الذي	�سبق	واأن	تعلمنا	به	قراءة	الن�س	املكتوب.	اإن	»لأبجدية	ال�سورة«	

نحوها	و�رسفها	وبالغتها22.	

4 – حماذر احلا�سوب

مع	انت�سار	احلوا�سب	يف	البيوت،	اأ�سبح	الأطفال	يف�سلون	برجميات	الألعاب	اللكرتونية،	التي	مت	

تعميم	اأ�سهر	اأ�سمائها	بف�سل	العوملة.	وبالطبع	فاإن	لال�ستعمال	الر�سيد	لهذه	الربجميات	اآثارا	اإيجابية،	

من	حيث	اأنها	مرتبطة	باختيار	الطفل	لها،	واختياره	لالأوقات	ولالأمكنة	املالئمة	مل�ساهدتها؛	على	عك�س	

برامج	التلفاز.	كما	اأنها	ت�ساعد	يف	ت�سلية	الأطفال	وحتقيق	ذواتهم،	حينما	يفوزون	يف	تلك	اللعب؛	

كما	اأنها	ترفع	قدرتهم	على	الرتكيز	وحل	امل�سكالت	وتطوير	هواياتهم	وتعلم	اللغات	الأجنبية....

غري	اأن	هذه	العنا�رس	الإيجابية	مل	يح�سل	اإجماع	حولها،	نظرا	لأن	البع�س	يرى	مثال	اأن	تعليم	

املبا�رس	 البيني	 الت�سال	 فاعلية	من	خالل	 اأكرث	 يكون	 الأجنبية،	 اللغات	 وتلقينهم	 النا�سئة	 وتثقيف	

مع	املدر�س،	ويف	�سياق	البيئة	اللغوية	والجتماعية	املرغوبة.	كما	اأن	فاعلية	احلا�سوب	يف	التعليم	

والتثقيف	ل	تزال	دون	فاعلية	الو�سائل	التقليدية،	التي	يتم	فيها	تفاعل	حي	مع	املحيط،	خ�سو�سا	

يف	مرحلة	الطفولة....اأما	الآثار	ال�سلبية	للحا�سوب	فهي	تتفاوت،	لدى	املدمنني	عليه،	بني	نق�س	

التوا�سل	الجتماعي	لديهم	مع	املحيط	الأ�رسي،	وتدين	اللتزام	بالواجبات	املدر�سية،	والنعزال	

- محمد يتيم )2002( مداخلة في ندوة قضايا الطفل من منظور إسالمي، االيسيسكو، الرباط.  20
- د. أحمد بن عبد العزيز الحليبي، ذكر سابقا، ص. 366.  21

- فيليب كايو Ph. Queau مجلة لومند ديبلوماتك، عدد غشت 1993، مقال بعنوان ثورة الصور االفتراضية.  22
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واخلمول	و�سعف	احلركة	املوؤدي	اإىل	ال�سمنة.	اأما	الإنرتنيت	فاإن	املغالة	فيه،	يف	�سن	الطفولة،	

�سيقل�س	من	قدرة	تلك	الرباعم	النا�سئة	على	التفاعل	والتوا�سل	مع	الآخرين.	

لقد	بداأ	اإدمان	احلا�سوب	والنرتنيت	يحل	حمل	اإدمان	التلفاز،	الذي	كان	اإىل	وقت	قريب	ي�ستحوذ	

على	اهتمام	الأطفال	واليافعني،	مبا	يحمله	ذلك	من	النغما�س	يف	العامل	الفرتا�سي.	ول	�سك	اأن	

الن�سالخ	من	الواقع	املو�سوعي	والرمتاء	يف	»اخللوة«	مع	�سا�سة	احلا�سوب	يف	العامل	الفرتا�سي،	

�سوف	يوؤدي	اإىل	فراغ	عاطفي،	واإىل	عدم	ا�ستقرار	نف�سي	واجتماعي.	ول	ميكن	ا�ستعادة	التوازن	

املفقود	اإل	بتكثيف	التوا�سل	الأ�رسي	املبا�رس23.	

اليافعني،	 لدى	 وخ�سو�سا	 الأطفال،	 لدى	 ف�سيئا	حتل	 �سيئا	 بداأت	 اأنه	 اإىل	 ن�سري	 ال�سياق	 هذا	 ويف	

مع	 التعامل	 �سعيد	 على	 واملدر�سة،	خ�سو�سا	 الأ�رسة	 )www(،	حمل	مرجعية	 ال�سبكة	 مرجعية	
املعلومات	والت�سال	بالعامل	اخلارجي.	اإنهم	اأ�سبحوا	»اأبناء	الدوت	كوم«	بعد	اأن	كانوا	اأبناء	اآبائهم	

ومدر�سيهم24.	

5 – خلخلة النظام القيمي واالأخالقي

عندما	ي�ساهد	الطفل	اأبطال	يف	بع�س	الر�سوم	اأو	الأفالم	اأو	الألعاب	يتحكمون	يف	الكون	دون	رقيب	

اأو	ح�سيب؛	وت�سبح	اإرادتهم	فوق	كل	اإرادة،	ل	�سك	اأن	نف�سيته	�سوف	تهتز،	ب�سبب	ما	ُيعر�س	عليه	

يف	تلك	الو�سائط	من	�سور	خيالية،	تدور	حول	املبالغات	والأ�ساطري	اخلارقة	التي	توحي	�سمنيا	

بالت�سكيك	يف	مرجعياته	القيمية.	فكيف	�سوف	يتقبل	الطفل	املوؤمن	بعقيدة	دينية	ما	�سوف	يراه	يف	فلم	

عن	بطل	خيايل،	له	قدرة	على	اإيقاف	حركة	الكون	اأو	منع	املوت	وفعل	اخلوارق	واملعجزات؟	25؛	

ل	�سك	اأن	ذلك	�سوف	يكر�س	يف	نف�سية	الطفل	ال�رساع	بني	مبداأين،	مما	�سوف	يفتح	اأبواب	ال�سك	

لديه،	وقد	يزحزح	اإميانه26.	

بالإ�سافة	اإىل	تقدمي	مفاهيم	عقدية	وفكرية	ل	تالءم	حقائق	العقائد	وتعاليمها،	جند	اأن	بع�س	م�ساهد	

اأفالم	الكارتون	خملة	باحلياء،	و�سادمة	للقيم	الدينية	ومتعار�سة	مع	الهوية	الذاتية،	وتهدف	اإىل	

»تروي�س«	الطفل	يف	�سغره	للتعاي�س	مع	تلك	القيم	الدخيلة	يف	كهولته.	)	ما	طرح	مثال	يف	عدة	

م�سل�سالت	كـ«عرائ�س	البوكيمون«	و«الديجيمون«	و	»اأبطال	الديجتال«،	هو	دليل	وا�سح	على	

اأن	 اأو	ال�رسيرة،	التي	ميكن	 النافعة	 قدرة	الإن�سان	-ح�سب	زعمهم-	على	خلق	بع�س	املخلوقات	

ت�ساعده	عند	احلاجة.	وكذلك	ال�سخرية	من	اخلالق،	التي	مت	جت�سيدها	علنًا	يف	اإحدى	حلقات	»	توم	

- حجازي ) 2010(،مرجع ذكر سابقا، ص.189.  23
- نفس المرجع ، ص. 183.  24

-  مثال إن البطل في السوبرمان و بو بَّاي وغيرهما يطير في السماء، وينسف الجبال والبحار نسًفا، ويشق القمر بسيفه،   25
ليس هذا فحسب بل إنه يطلق أشعة من عينيه فتصنع المعجزات.

- أحمد بن عبد العزيز الحليبي)2006( مرجع ذكر سابقا، ص. 356.  26
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وجريي«	من	خالل	عر�س	يوم	البعث	واحل�ساب	وال�رساط	باأ�سلوب	رخي�س	فيه	ا�ستهزاء	وا�سح	

اأي�سا	ت�سويه	الكثري	من	احلقائق	التاريخية،	منها	على	 بالعقائد	الدينية(.	ويف	ارتباط	بذلك	ن�سجل	

�سبيل	املثال،	ت�سويه	مق�سود	حل�سارة	وتقاليد	املجتمعات	ال�رسقية	وال�سخرية	من	�سورة	الإن�سان	

العربي،	والتي	غالبا	ما	تقرتن	يف	الر�سوم	املتحركة	بالرجل	ال�رسير	املتطلع	ل�سفك	الدماء	وحبك	

املوؤامرات	واحتقار	املراأة.	ورجل	بهذه	املوا�سفات	�سوف	ينت�سي	امُل�ساِهد	بهزميته	يف	نهاية	الق�سة	

الكرتونية،	وهذا	هدف	خفي	لهذه	الثقافة	التي	تروج	لإفراغ	الهويات	من	م�سمونها	احلقيقي	ون�رس	

للت�سيب	القيمي27.	

تفتقر	بع�س	و�سائط	الثقافة	الإلكرتونية	للمعاين	الرتبوية	الرفيعة،	ول	تهدف	اإىل	غر�س	الأخالق	

والقيم	النبيلة،	بل	هناك	�سعي	اإىل	تلميع	القيم	الهابطة	والغرائز	املنحطة	وال�سلوكيات	امل�سجعة	على	

ال�ستهالك	وهدر	الوقت.	ويف	هذا	ال�سياق	�سوف	يتقل�س،	دون	�سك،	تاأثري	القيم	الرتبوية	التي	

تكر�سها	الأ�رسة	واملدر�سة،	على	اعتبار	عدم	تكافوؤ	جاذبية	الو�سائل	والو�سائط	امل�ستخدمة؛	وهو	ما	

يوؤدي	اإىل	ت�ساوؤل	التح�سني	الأ�رسي	�سد	املخاطر	العقدية	والأخالقية	والنف�سية	وال�سحية28.	

6 – غياب البطل يف الثقافة الوطنية املوجهة لالأطفال 

تعاين	الثقافة	املقروءة	وامل�سورة	املنتجة	حمليا	واملوجهة	لالأطفال	والفتيان	من	عجز	املبدعني	عن	

اأو	 الق�س�سي	 م�ستوى	 على	 �سواء	 العربية،	 الثقافة	 من	 م�ستوحى	 بطل-	منوذج،	 �سخ�سية	 اإبداع	

كمي	 ر�سيد	 توفر	 رغم	 وذلك	 وغريها،	 والأفالم	 املتحركة	 الر�سوم	 م�ستوى	 على	 اأو	 احلكائي	

	هذا	الغياب	مقدار	تعلق	اأطفالنا	باأبطال	و�سخ�سيات	من	اإنتاج	اأدب	 .	وُيف�رسِّ
كبري	يف	هذا	املجال29

الأطفال	الأجنبية،	وذلك	يف	ظل	انت�سار	تقليد	خاطئ،	ُيق�رس	البطولة	على	الأدب	املعياري	املوجه	

للكبار.	اأما	اأدب	ال�سغار	واليافعني	فهو	لي�س	اإل	و�سيلة	لتزجية	اأوقات	الفراغ	لدى	هذه	الفئة.	اإن	

القول	باإبداع	�سخ�سية	كرتونية	عربية	عاملية	تناف�س	»ميكي	ماو�س«	و«بات	مان«	و«�سوبرمان«	

واأبطال	ق�سة	»هاري	بوتر«	ال�سهرية	اأو	غريها،	ل	يزال	حلد	الآن	جمرد	هدف	ي�سعب	حتقيقه	

يف	الآجال	املنظورة.	وتعك�س	هذه	الو�سعية	عدم	التمكن	من	بناء	�سخ�سيات	لأبطال	يف	اإنتاجاتنا	

النموذج«،	وتكون	مرجعيتها	 القدرة	على	لعب	دور	»البطل	 الأدبية	املوجهة	للطفل،	تكون	لها	

هي	اخل�سو�سية	العربية،	ويتعلق	بها	الأطفال	ويتماهون30	بها؛	كما	هو	حا�سل	الآن	مع	�سخ�سيات	

واأبطال	تروجها	الثقافة	الإلكرتونية	الغربية	يف	بيئتنا	املحلية.	

- فيلم عالء الدين الذي أنتجته شركة »ديزني« يستخف بالعربي و يجعله متعطشا لسفك الدماء.  27
- د.محمود محمد سفر) 1402 هـ ( اإلعالم موقف، ص53، تهامة للطبع والنشر.  28

-  عبد الرحيم مؤدن، البحث عن بطل جديد، ضمن أعمال ندوة الطفل من منظور إسالمي2006، اإليسيسكو،   29
ص.163.

-  التماهي Identification هو عملية نفسية الواعية يتمثل الشخص بواسطتها بعض خصائص أو صفات شخص   30
آخر، وهو يختلف عن المحاكاة التي هي عملية قصدية.

ثقافة الطفل وتحديات العولمة
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كمتلقي	 يعامل	 ما	 غالبا	 الطفل،	 اأن	 نرى	 لالأطفال31،	 واملوجه	 املكتوب	حمليا	 الأدب	 ففي	جمال	

بنربة	 اأحيانا	 تختلط	 والتي	 الرا�سدون،	 يت�سورها	 كما	 املجتمعية،	 التن�سئة	 لعملية	 يخ�سع	 �سلبي،	

وعظية	جافة؛	حيث	يتم	اأحيانا	كثرية	تنا�سي	اأن	التمتع	بالطفولة	واإ�سباع	حاجاتها	الأ�سا�سية	هو	حق	

من	حقوق	الطفل،	كما	�سمنتها	املواثيق	الدولية.	كما	اأن	هناك	�سيوعا	للكتابة	للطفل،	تركز	على	

تناول	املا�سي	التليد	وامل�ستقبل	املن�سود،	وبني	القطبني	توجد،	بالطبع،	م�ساحة	وا�سعة	متاحة	حلا�رس	

اإنتاج	 الطفل،	ممثال	يف	 بثقافة	 كبريا	 اهتماما	 الغرب	 كنا	جند	يف	 واإذا	 غائبا32.	 يبقى	 الذي	 الطفل	

جمالت	وبرامج	واأفالم	فيديو	واأ�رسطة	لأطفال	ما	قبل	الدرا�سة،	ناهيك	عن	كتب	م�سورة	ملن	هم	

يف	ال�سنة	الأوىل	اأو	الثانية	من	عمرهم،	فاإننا،	وعلى	الرغم	من	ظهور	بع�س	املحاولت	لقتحام	

هذا	امليدان،	ل	نزال	نعاين	من	نق�س	كبري	يف	هذا	املجال،	خ�سو�سا	يف	اإنتاج	كتب	موجهة	لالأطفال	

ملا	قبل	مرحلة	القراءة	)5-2	�سنوات(33.	ويف	هذا	الإطار	ن�سري	اإىل	�سعف	اأو	غياب	كلي	للكتاب	
الكتاب	 اأهمية	 اأحد	 يخفى	على	 بعد34.	ول	 القراءة	 يتعلم	 الذي	مل	 العربي،	 للطفل	 املوجه	 امل�سور	

امل�سور،	لأنه	يثري	الطفل	ويجذب	انتباهه،	فهو	يتابع	توايل	ال�سور،	�ساحذا	خياله،	وبالتايل	فهو	

يتقبل	الر�سالة	ال�سمنية	التي	يريد	الر�سام	اإر�سالها	له.	

ثالثا : حماية األطفال

1 – دور االأبوين 

تعترب	الأ�رسة	هي	احلا�سن	الطبيعي	للطفل	قبل	ال�ساد�سة،	فهي	امل�سئولة	عن	رعايته	وتربيته،	وعند	

القت�ساء	توكل	اأمر	تربيته	ملوؤ�س�سات	خمت�سة،	كريا�س	الأطفال،	لفرتات	حمددة	يف	اليوم.	اإن	

التهديدات	التي	يتعر�س	لها	الأطفال	اليوم،	نا�سئة	عن	حدوث	تراجع	يف	وظائف	الأ�رسة،	لي�س	

فقط	يف	حالة	خروج	الأم	للعمل،	بل	حتى	يف	حالة	بقائها	يف	البيت.	والواقع	اأن	الآ�رس	تتفاوت	يف	

النموذج	الرتبوي	الذي	تطبقه،	بني	تلك	التي	لديها	اهتمام	مفرط	بالطفل	وبني	من	لديها	انح�سار	

النف�سية	والجتماعية	للطفل.	فالإفراط	يعيق	ا�ستقاللية	 هذا	الهتمام،	وكالهما	يخالف	احلاجيات	

الطفل،	وهي	�رسورية	لنموه،	بينما	التفريط	قد	يحرمه	حتى	من	بع�س	حاجياته	اخلا�سة.	

-  إن تناول األدب المكتوب للطفل ال ينبغي أن يخفي واقع تقلص القراءة لدى الطفل العربي الذي ال يكاد يتجاوز 7   31
دقائق في السنة، في مقابل 6 دقائق قراءة في اليوم للطفل األمريكي.

-  د. هند خالد خليفة/ جامعة الملك سعود / الرياض، »حول تطوير ثقافة الطفل في المجتمع السعودي ، أدب األطفال   32
www.arabrenewal.com ،»كنموذج

-  تستهلك البالد العربية مجتمعة ما ال يزيد على %10 مما استهلكته دولة مثل بلجيكا في مجال الكتابة لألطفال، على   33
الرغم من أن عدد سكانها ال يتجاوز نسبة %10 من سكان الدول العربية.

- يساعد الكتاب المصور الطفل لكي »يقرأ« بمشاهدة الصور، وذلك بمساعدة أحد اآلباء أو المربين.  34
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وتكمن	املفارقة	يف	اأنه	يف	الوقت	الذي	تتعاظم	فيه	اأدوار	الأبوين	حلد	كونها	اأ�سبحت	حا�سمة،	جند	

تكثيف	 يتحتم	 لذلك	 منعدما.	 واأحيانا	 يعترب	�سعيفا،	 باأدوارهم	 الآباء	 م�ستوى	وعي	 اأن	 املقابل	 يف	

برامج	التوعية	والتكوين	لالأبوين	يف	و�سائل	الإعالم،	ين�سطها	خمت�سون	وخرباء	يف	الرتبية.

الثقافة	الإلكرتونية،	دون	حدوث	رد	 ا�ستفادة	الأطفال	من	 البيت	لرت�سيد	 اإن	جناح	خطة	داخل	 	

الفعل	ال�سلبي،	يعود	اإىل	مقدار	وعي	الأبوين	باأدوارهما	الرتبوية،	ومعرفتهما	امل�سبقة	مبكونات	هذه	

الثقافة	وو�سائطها،	ال�سالح	فيها	والطالح؛	ومعرفة	بالبيداغوجيا	املالئمة	لتقدمي	»التعليمة	الأبوية«،	

التي	ل	ينبغي	اأن	حتمل	طابع	املنع	اأو	الزجر	اأو	التهديد	بالعقاب.	ون�سري	هنا	اإىل	اأن	م�ساركة	الآباء	

لأطفالهم	عند	م�ساهدة	اأو	ا�ستعمال	الو�سائط	اللكرتونية،	قد	يكون	اأف�سل	من	املراقبة	)	امل�ساركة	بدل	

املراقبة	وتنويع	البدائل(...	اإن	التحديات	والإكراهات	كثرية	يف	ع�رس	غزو	الثقافة	الإلكرتونية	

هذا	 مقاومة	 و�سائل	 اأهم	 ت�رسفهما	 الأبوين،	وح�سن	 يبقى	وعي	 ذلك	 مع	 ولكن	 للبيوت،	 املعوملة	

الزحف	اجلارف.

مكانتها	 ا�سرتجاع	 اإىل	 العوملة	 ع�رس	 مدعوة	يف	 الأ�رسة	 فاإن	 البع�س،	 يعتقد	 قد	 ما	 عك�س	 وعلى	

للتحولت	 تبعا	 يتغري	 ما	 اأما	 را�سخة،	 تبقى	 اأن	 ينبغي	 الأ�رسة	 مكانة	 اإن	 وجتديدها.	 واأدوارها	

اخلارجية،	فهو	اأدوارها	ووظائفها	،	وذلك	حر�سا	على	التكيف	مع	الواقع	اجلديد.	

اأخطارا	 طياته	 يف	 يحمل	 فذلك	 احلياة،	 وبهجة	 واملتعة	 والرتويج	 الت�سلية	 حظر	 اإىل	 ندعو	 ل	 اإننا	

ا�ستعمال	 تر�سيد	 اإىل	 الآباء	 ندعو	 لكننا	 الفيديو،	 األعاب	 منع	 دعاة	 ل�سنا	من	 اأننا	 كما	 اأخرى.	 فعلية	

اأبنائهم	على	الإقبال	على	الألعاب	الذهنية	التي	تقت�سي	اإعمال	العقل،	بدل	 هذه	الألعاب	وت�سجيع	

اإعمال	القوة	من	اأجل	حتقيق	الهدف	املن�سود	يف	اللعبة؛	واىل	الإقبال	كذلك	على	الأفالم	التاريخية	

تقت�سي	احلركة	 التي	 الألعاب	 واإرفاق	كل	ذلك	مبزاولة	 والفيزيائية؛	 احلية	 الطبيعة	 اأفالم	 وعلى	

الريا�سية.

لبد،	اإذن،	من	توفري	اإ�سرتاتيجية	عربية	يف	جمال	ثقافة	الطفل	تعمل	على	تو�سيح	الروؤية	وتر�سم	

اآليات	تنفيذها؛	مع	احلر�س	على	توعية	الآباء	والفاعلني	الرتبويني	بدقة	املهام	املطروحة	عليهم،	

تربوية	 اإعالمية	 �سناعة	 ننخرط	يف	 اأن	 وعلينا	 اللكرتونية.	 الثقافة	 مع	 التعامل	 تر�سيد	 اإطار	 يف	

ومبدعة،	تلبي	�سغف	الطفل	بالت�سلية	واملتعة،	يف	تناغم	تام	مع	احرتام	ال�سوابط	القيمية	والتاريخية	

واحلفاظ	على	هويته	وا�ستقراره	النف�سي،	وتوازنه	واطمئنانه،	والرتقي	برتبيته	وتعليمه.

2 – دور املتخ�س�سني ومنتجي ثقافة الطفل الوطنية

يبقى	اإنتاج	الربامج	الوطنية	اإحدى	الرهانات	الأ�سا�سية	يف	جمال	خلق	بدائل	لتح�سني	اأطفالنا	من	

اإل	 �سخامته،	 على	 الور�س،	 هذا	 تفعيل	 ميكن	 ول	 املعوملة.	 اللكرتونية	 بالثقافة	 ال�سلبي	 التاأثر	

بو�سع	�سيا�سات	وطنية	حمددة،	وتخطيط	ا�سرتاتيجي	وا�سح	الروؤية	والر�سالة،	يعمل	على	ت�سافر	

ثقافة الطفل وتحديات العولمة
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وتناغم	جهود	كل	الفاعلني	من	مربني	ووموؤلفني	ومنتجني	وخمت�سني	يف	اإعداد	املواد	الإعالمية،	

وغريهم	من	اجلهات	الداعمة	لإنتاج	ثقافة	وطنية	ت�ستجيب	حلاجات	اأطفالنا	الأ�سا�سية،	وحت�سنهم	

اإدمان	بع�س	الأطفال	على	م�ساهدة	 اإن	 للعقيدة	وللقيم	والأخالق.	 امل�سيئة	 التيارات	اجلارفة	 �سد	

الربامج	الأجنبية	والتفاعل	معها،	هو	تعبري	عن	حاجات	داخلية	مل	يتم	اإ�سباعها،	وهذا	تق�سري	يقع	

و	 اآباء	 من	 واليافعني،	 الأطفال	 فكر	 وت�سكيل	 �سياغة	 ت�ساهم	يف	 التي	 املوؤ�س�سات	 من	 العديد	 على	

مربني	و	موؤ�س�سات	املجتمع	املدين	و	املجتمع	العام.

للمنتوج	 اإق�ساء	تاما	 اأن	يكون	 العربي	ل	ميكن	 البديل	الإعالمي	والثقايف	املوجه	للطفل	 اإيجاد	 اإن	

الأجنبي،	لأن	هذا	غري	ممكن.	لكن	الهدف	الأ�سا�سي	�سيظل	هو	اإنتاج	ثقافة	للرتبية	وللت�سلية	وللفرجة	

وللمرح،	وفق	معايري	العقيدة	والقيم	والأخالق،	التي	من	�ساأنها	اأن	تعمل	على	متنيع	الطفل	حا�رسا	

املعوملة	 الإلكرتونية	 الثقافة	 املبطنة	يف	 الهوية	 تفكيك	و�سلب	 الن�سياق	وراء	خماطر	 وم�ستقبال	من	

لالأطفال.	وكلما	توفر	هدف	التمنيع	كلما	كانت	الرقابة	ذاتية	لدى	الطفل	امل�سلم،	وهي	اأجدى	واأنفع	

من	حيث	اأنها	ترتك	للطفل	حرية	الختيار	واإمكانية	التقومي.

لقد	اأ�سبح	من	الوا�سح	الآن	اأن	انفتاح	الطفل	وتوازن	منوه،	ل	ميكنه	اأن	يتم	ويغتني،	دون	توفر	

املتوازن.	 النمو	 الهوية	هو	مدخل	لدميومة	 فاإن	متنيع	 الداخلية	.	لذلك	 املناعة	 جرعة	منا�سبة	من	

وفيما	يلي	بع�س	التو�سيات	التي	تخدم	حتقيق	هذا	الهدف:

-		ينبغي	للحفاظ	على	النمو	املتوازن	للطفل	ومتنيعه	�سد	كل	اأ�سكال	ال�ستالب	العمل	على	تفعيل	

اآليات	للمراقبة	امل�ستنرية	ملا	ي�ستهلكه	اأطفالنا	يف	جمال	املادة	الإعالمية	والثقافة	اللكرتونية،	

وذلك	بالتمييز	بني	ما	يالئم	�سنا	معينة	اأو	مرحلة	حمددة	من	مراحل	منو	الطفل	دون	اأخرى؛	

وما	ينبغي	م�ساهدته	مب�ساركة	الأبوين؛	وما	ميكن	م�ساهدته	يف	جماعة	الرفاق.

للبطولت	 تعر�س	 التي	 املوؤثرة	 الق�س�س	 خالل	 من	 الطفل،	 وجدان	 ت�سكيل	 على	 -		العمل	

والنماذج	الفريدة	يف	تاريخنا،	مع	تفادى	اأ�ساليب	الوعظ	والفر�س	والتحرمي.

-		حتديد	مفهوم	وطني	لل�سعادة،	يكون	بديال	للمفهوم	الغربي	لل�سعادة،	التي	مت	اختزلها	يف	املتعة	

والأنانية	والقوة	وال�سيطرة	والرثاء	املادي	وال�ستهالك.

-	تنمية	ملكة	اخليال	عند	الطفل،	ب�سكل	يجعله	خيال	وا�سعا	وبناءا.

-	اإيجاد	التوازن	النف�سي	يف	�سخ�سية	الطفل،	يف	مقابل	ال�سطراب	والتنافر	احلايل.

اعتبار	جمال	الثقافة	اللكرتونية	كمجال	للبناء	ال�سرتاتيجي	للم�ستقبل،	وتطوير	�سناعة	وطنية	يف	

جمال	الإنتاج	ال�سمعي	الب�رسي	املوجه	لالأطفال.
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و�سع	معايري	وطنية	وقومية	وح�سارية،	تتاأ�س�س	عليها	ال�سيا�سة	الوطنية	لإنتاج	ثقافة	الطفل،	وكذا	

�سيا�سة	ا�سترياد	وانتقاء	الربامج	الأجنبية.	

تثمني	القراءة	يف	و�سط	الأطفال	واليافعني،	باعتبارها	اأحد	اأهم	و�سائل	التثقيف	الذاتي،	مع	تر�سيد	

ال�ستفادة	من	باقي	الو�سائط	التكنولوجية	ال�سمعية	الب�رسية.

�سناعة	قدوات	لأطفالنا	حترتم	معايري	وقيم	وخ�سو�سيات	املجتمعات	العربية.

ال�سلك	 املتخرج،	بعد	نهاية	 النظامي،	توؤهل	 التعليم	 الوالدية	يف	 اإدماج	برامج	للرتبية	 العمل	على	

الأطفال	 الظروف،	ووفق	حاجيات	 اأف�سل	 الأبناء	يف	 اأ�رسة	ورعاية	وتربية	 لتاأ�سي�س	 التعليمي،	

ومتطلبات	املجتمع.	
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التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم

التدريس بالملكات :
نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم

د. حممد الدريج

اأ�ستاذ	باحث	يف	علوم	الرتبية	بجامعة	حممد	اخلام�س	– الرباط

IMED	-	والتطوير	للبحث	املتو�سطي	املعهد	مدير

1- تقدمي : اأ�س�س واأهداف

	نقرتح	يف	هذه	الدرا�سة	منوذجا	تربويا	اأ�سيال،	ميكن	اأن	مينح	نف�سًا	جديدًا	للمنهاج	التعليمي	ببالدنا،	

وهو	منوذج	”التدري�س	بامللكات“ اأو	»بيداغوجيا	امللكات«،	والذي	يهدف	اإىل	:

-		امل�ساهمة	يف	الإ�سالح	البيداغوجي	لنظام	التعليم	،	وجعله	قادرا	على	مواجهة	خمتلف	ال�سعوبات	

والتحديات	خا�سة	على	امل�ستوى	املنهاجي	-	الديداكتيكي.

-		تعميم	تعليم	مندمج	و	اأ�سيل	عايل	اجلودة،	و	تبني	مبادئ	و	مفاهيم	تربوية	تراثية.	

-		تر�سيخ	لدى	املتعلم	الهوية	الرتاثية-الأ�سيلة	التي	ترف�س	الغرتاب	وال�ستالب	والتبعية	بجميع	

اأ�سكالها،	وخلق	الن�سجام	والتوازن	بينها	وبني	الهوية	املنفتحة	التي	تتميز	باحلوار	وبالتوا�سل	

املعريف	وا�ست�رساف	امل�ستقبل	والنخراط	يف	م�سرية	احل�سارة	الكونية.	

-		توظيف	مفاهيم	واأدوات	تدري�سية	متجددة	مما	ي�سجع	يف	املنظومة	التعليمية	،التفاعل	بني	املوروث	

الثقايف	و	التطورات	و	الك�سوف	الرتبوية	املعا�رسة	،	وذلك	بالعمل	على	:

-		درا�سة	املمار�سات	والتجارب	الرتبوية	يف	تراثنا	واختيار	ما	فيها	من	مناذج	نافعة	وجتديدها	و	

اإغنائها	وتوظيفها.	

-		درا�سة	التجارب	والنماذج	الرتبوية	العاملية	وتقوميها	وال�ستفادة	منها.	

-		امل�ساهمة	يف	النعتاق	من	النقل	والتقليد	،	وتفعيل	�سخ�سيتنا	الأ�سيلة	واملبدعة،	�سواء	كاأفراد	اأو	

الجتاهات	 وبرت�سيخ	 الفكرية	 والرتبية	 البدنية	 بالرتبية	 تقويتها	 بفعالية	يف	 امل�ساهمة	 و	 جماعات	

اليجابية	املقبولة	والقيم	الأخالقية	وقيم	املواطنة.	
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،اإىل	 وغريه	 النموذج	 هذا	 ،من	خالل	 املبدعة	 وقدراتنا	 ب�سخ�سيتنا	 الرقي	 �سبيل	 يف	 ندعو	 -		اإننا	

البحث	 لو�سعية	 وعميق	 �سامل	 اإ�سالح	 لفر�س	 	، تربوي«	 »ربيع	 واإىل	 علمية«	 »انتفا�سة	

وتتبلور	 النماذج	 مبدئيا	 تن�ساأ	 حيث	 	، والأ�سا�سي(	 منه	 )التطبيقي	 بالدنا	 يف	 والعلمي	 الرتبوي	

احللول	وتن�سج	النظريات.

-		ورد	العتبار	للباحثني	املحليني	وملخابر	البحث	الوطنية	يف	اجلامعات	وموؤ�س�سات	التكوين	العليا	

يف	القطاعني	العام	واخلا�س	ودعمها	بالأموال	والو�سائل	والأطر	وبرامج	التكوين	،	حتى	نكون	

يف	م�ستوى	و�سع	النماذج	واكت�ساف	النظريات	العلمية	وابتكار	احللول	املالئمة	مل�سكالتنا،	لي�س	

وفالحة	 �سناعة	 من	 الأخرى	 احليوية	 القطاعات	 جميع	 بل	يف	 والتعليم	 الرتبية	 قطاع	 فقط	يف	

و�سحة	وتغذية	و	ثقافة	و	تكنولوجيا	ونقل	واإعالم	وت�سييد	البنيات	التحتية	...

-		كما	ندعو	ارتباطا	بذلك	ويف	�سياق	تاأ�سيل	ن�ساطنا	الرتبوي	وغريه	وحتريره	من	خمتلف	اأ�سكال	

التبعية	والتقليد	والتكالية	وا�سترياد	النظريات	اجلاهزة	،اإىل	اإعادة	النظر	يف	اأ�ساليب	عقد	اتفاقيات	

ومراقبة	 وتقنني	 الأجنبية	 املكاتب	 وخا�سة	 الدرا�سات	 مكاتب	 مع	 ال�سفقات	 وتفويت	 ال�رساكة	

ن�ساط	املنظمات	الدولية	ووكالت	التعاون	وكل	اجلهات	الداعمة	والتي	يكون	لها	بالغ	الأثر	يف	

ا�سرتاتيجيات	»الإ�سالح«	،	وفح�س	 وبالتايل	يف	و�سع/فر�س	 ذاك	 اأو	 النموذج	 هذا	 اختيار	

وتقومي	ن�ساطها	مبا	يخدم	امل�سلحة	الوطنية	قبل	كل	�سيء	وي�ستجيب	للحاجيات	احلقيقية	لالأفراد	

واجلماعات	ومتطلبات	اجلهات	والقطاعات	امل�ستفيدة	من	الدعم	،	يف	جميع	جمالت	التنمية.

2- اخللفية النظرية للنموذج

»جتديد	 	paradigme منظور	 �سمن	 بامللكات«،	 »التدري�س	 البيداغوجي	 النموذج	 هذا	 يندرج	

الرتاث«	،بل	هو	اجتهاد	لتطبيقه	يف	املجال	الرتبوي	التعليمي	.	هذا	املنظور	الذي	بلوره	العديد	من	

املفكرين	املعا�رسين	ويف	مقدمتهم	اأ�ستاذنا	الكبري	حممد	عابد	اجلابري	،	يف	اأعماله	الرائدة	للجواب	

عن	الأ�سئلة	امل�سريية	التالية	»:

كيف	ن�ستعيد	جمدنا؟	؛	كيف	نحيي	تراثنا	؟؛	كيف	نعي�س	ع�رسنا؟؛	كيف	نتعامل	مع	تراثنا؟	؛	كيف	

نعيد	بناء	�سخ�سيتنا	؟	؛	كيف	نحقق	ثورتنا؟.

يدرك	اجلابري	اأن	تراثنا	تراث	حي،	لأنه	ظل	�ساريا	بيننا	متغلغال	يف	نفو�سنا،	واأنه	قابل	للتطور،	

يف	حني	بقيت	ثقافتنا/	عقليتنا	ال�سائدة	حاليًا	متخلفة	،	اإنها	»من	خملفات	ع�سور	النحطاط،	خا�سة	

يف	طريقة	التفكري	التي	تنتهجها«.	ولهذا	دعا	اإىل	�رسورة	تخلي�سها	اأول	من	�سوائبها،	ثم	تبني	بعد	

ذلك	،	طريقة	مو�سوعية	يف	قراءة	ما	ت�ستبطنه	وتختزنه	من	تراث.	

امللتب�سة	بني	 العالقة	 ترتيب	 النظر	يف	 اإعادة	 الرتاث	،	على	 قراءة	 املو�سوعية	يف	 الطريقة	 ت�ستند	



45

اأن	 على	 العلمي.	 والفهم	 للرتاث	 التقليدي	 الفهم	 اآو	 والرتاث،	 احلداثة	 اأو	 واحلا�رس،	 املا�سي	

تلك	 تتحقق	 منطلقه	ومنتهاه،	ول	 للحداثة	ويجعلها	 البداية	 منذ	 ينحاز	 العلمية	 قراءته	 اجلابري	يف	

الفهم	 من	 املفكر	هي	�رسورة	حتريرنا	 مهام	 فاأول	 ولذلك	 	. الرتاث	 بالرتكاز	على	 اإل	 احلداثة	

واملطلق	 العام	 طابعه	 من	 الرتاث	 هذا	 وتخلي�س	 بعقليتنا،	 طويال	 حتكم	 الذي	 للرتاث،	 الرتاثي	

واملقد�س،	وو�سعه	يف	اإطاره	احلقيقي،	اأي	اإطار	الن�سبية	والتاريخية	ول	يتحقق	ذلك	اإل	بتاأ�سي�س	

الفهم	العقالين	و	احلداثي	و	الدميقراطي	للرتاث	.

باأن	 	، اجلابري	 موؤ�س�سه	حممد	عابد	 الرتاث	»	ويف	طليعتهم	 اأ�سحاب	منظور	»جتديد	 يخل�س	 و	

الدور	 هذا	 باأمتنا	وانبعاث	ح�سارتها،	ويتمثل	 للنهو�س	 الرتاث	دورا	وظيفيا	حا�سما	 اإىل	 للعودة	

املجددة	 الدعوة	 لهذه	 اأن	 كما	 امل�ستقبل.	 وتاأ�سي�س	 البائ�س	 احلا�رس	 لنقد	 الرتاث	 على	 الرتكاز	 يف	

وظيفة	دفاعية	للحفاظ	على	هويتنا	واأ�سالتنا	�سد	التبعية	وال�ستالب.	»لقد	كان	الرتاث	دائما	ح�سنا	

التحرر	 على	 وقدرتها	 الثقافية	 وخ�سو�سيتها	 الذات	 على	 للحفاظ	 و	 ال�ستقالل	 عن	 للدفاع	 منيعا	

والإبداع«.

على	اأن	قراءة	اجلابري	هي	يف	نف�س	الآن	دعوة	اإىل	القطيعة	،	لكنها	لي�ست	قطيعة	مع	الرتاث	برمته،	

واإمنا	قطيعة	مع	مناذج	معينة	من	الرتاث	�سادت	يف	ع�رس	النحطاط،	وقطيعة	مع	القراءات	و	

املناهج	غري	املو�سوعية	.	»اإن	القطيعة	التي	ندعو	اإليها	لي�ست	القطيعة	مع	الرتاث	بل	القطيعة	مع	

نوع	من	العالقة	مع	الرتاث،	القطيعة	التي	حتولنا	من	»كائنات	تراثية«	اإىل	كائنات	لها	تراث.	اأي	

اإىل	�سخ�سيات	ي�سكل	الرتاث	اأحد	مقوماتها،	اإنها	دعوة	اإىل	جتديد	الرتاث،	ل	اإىل	اإلغائه	».	

اإن	جتديد	الرتاث	ينبغي	اأن	يتم	وفق	روؤيٍة	معا�رسة،	فننتقي	منه	النماذج	الإيجابية	التي	ت�ساعدنا	

على	بناء	حا�رسنا	وا�ست�رساف	م�ستقبلنا،	ونرتك	مناذجه	ال�سلبية	اأو	نعدلها.	فتجديد	الرتاث	يعني	

اختيار	النماذج	النافعة	من	تراثنا	اختيارًا	قائمًا	على	الفهم	والتمييز	والنقد	واملفا�سلة	بني	العنا�رس	

الرتاثية،	وجعل	ال�سالح	منها	منطلقًا	اإىل	الإبداع	والبتكار	.	

لقد	وجد	هذا	املنظوراجلابري)	و	اجلابرية	عموما(	امل�ستنري	والتقدمي	و	احلداثي	للرتاث	،	طريقه	اإىل	

اإعادة	ت�سكيل	الروؤى	و	الباراديكمات	،	التي	ي�ستلهمها	العديد	من	الباحثني	حاليا	،	منهم	على	�سبيل	

املثال	حممود	ال�سيد	،	الذي	ي�ستخل�س	وجود	مناذج	جيدة	يف	تراثنا	ينبغي	الإفادة	منها	وتوظيفها،	

ومن	هذه	النماذج:

-		النموذج	العلمي	التجريبي:	الذي	طوره	عدد	من	علمائنا	القدامى	مثل	جابر	بن	حيان	والبريوين	

وابن	الهيثم	واخلوارزمي	وابن	النفي�س	وغريهم	كثري.	

ينفعني،	 ما	 علرّمني	 اللهم	 	« النبوي	 الدعاء	 من	 انطالقا	 للمعرفة،	 النفعي	 اأو	 الوظيفي	 -		النموذج	

	علٍم	وبال	على	�ساحبه	اإل	من	عمل	به.«	 وانفعني	مبا	علمتني،	وزدين	علمًا،	وكلُّ

التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم
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الدولة،	 لالإن�سان	وواجبا	عليه	وعلى	 ا	 احلياة	حقرّ التعليم	مدى	 الذي	يجعل	 الرتبوي،	 -		النموذج	

ويجعل	احلرية	الفكرية	اأ�سا�سا	لتنمية	ال�سخ�سية	الإن�سانية	وتنمية	املعرفة	ذاتها.

اإغناوؤها	وتوظيفها	يف	حل	 كما	نعرث	يف	تراثنا	على	مناذج	كثرية	لها	راهنتيها	وميكن	ا�ستلهامها	و	

الكثري	من	الإ�سكاليات،	من	مثل:

-	النموذج	اللغوي؛

-	النموذج	القانوين	؛

-	النموذج	الجتماعي؛

-	النموذج	الأخالقي	؛	

-	النموذج	الإن�ساين	...

• • •

و	ن�ستخل�س	نحن	بدورنا	وعلى	هدي	هذا	املنظور	)	الباراديكم	(	،	منوذجا	اأ�سيال	اآخر	من	تراثنا،	

نغنيه	ونوظفه	للم�ساهمة	يف	الإ�سالح	البيداغوجي	املن�سود	،	وهو	النموذج	التعليمي	،	»التدري�س	

بامللكات«.

3- مكونات النموذج وخ�سائ�سه

تبقى	 ولكنها	 رفقته	 العناوين	 يف	 �سن�ستعر�سها	 التي	 العامة	 اخل�سائ�س	 من	 بالعديد	 مقرتحنا	 يتميز	

توفر	 لأجراأتها	وجتارب	 تطبيقية	 برامج	 اإىل	 	، احلال	 بطبيعة	 ،	حتتاج	 عامة	 وتوجهات	 مبادئ	

وتف�سيل	 و�سعها	 يف	 الجتهاد	 ب�سدد	 نحن	 برامج	 واملدار�س،	 الأق�سام	 داخل	 تفعيلها	 ظروف	

مقت�سياتها	،	�سنعمل	على	عر�سها	يف	درا�سات	لحقة	.

أوال : توظيف الملكات : 

يوظف	النموذج	مفهوم	امللكات	ومفاهيم	اأخرى	مرتبطة	...مبعناها	الرتاثي	الأ�سيل،	مع	العمل	

اأن	ت�سكل	 امللكات	ميكن	 ا�ستجابة	ملتطلبات	الع�رس.وهذه	 اأكرث	غنى	واأكرث	 على	تطويرها	وجعلها	

اإىل	معايري	 نف�سها	 اأن	تتحول	هي	 الوا�سع،	بل	ميكن	 الدرا�سي	مبعناه	 املنهاج	 منطلقا	ملعايري	تنظيم	

تنظم	التعليم	برمته	وترفع	من	جودته	.

ثانيا : تأصيل النشاط التربوي : 

اإن	ما	يربر	اقرتاحنا	ملدخل	امللكات	،	هو	العمل	والجتهاد،ا�ستنادا	على	اخللفية	النظرية	للنموذج،	

النماذج	 وحتديث	 وجتديد	 الرتبوي	 تراثنا	 من	 م�ستمدة	 بدائل	 اإيجاد	 و	 الرتبوي	 الن�ساط	 لتاأ�سيل	
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واملقاربات	 النماذج	 لإغناء	 	، الآن	 نف�س	 يف	 ال�سعي	 و	 تراثنا	 يف	 الأ�سيلة	 والأ�ساليب	 واملفاهيم	

فاعلية	 اأكرث	 التدري�س	وجعله	 – التعليمية	،	بهدف	عقلنة	 الرتبوية	 ال�ساحة	 احلالية	وامل�ستجدة	على	
واندماجا،	و	تطويره	من	خالل	تربية	غنية	ومبدعة	،	دون	الت�سحية،	با�سم	العوملة	،	بخ�سو�سيتنا	

وا�ستقاللنا.

ثالثا : االستجابة للحاجيات الحقيقية للمتعلمين : 

اإننا	ننطلق	يف	هذا	النموذج	،	من	انتقاد	التوجهات	التي	تريد	اأن	جتعل	من	بع�س	املقاربات	يف	التعليم	

وبا�سم	التجديد	،	اأداة	لتطويع	الب�رس	وتروي�سهم	وبرجمتهم	وفق	اأمناط	غربية	وغريبة،	�سدا	عن	

م�ساحلهم	وعن	احتياجاتهم	احلقيقية؛	والعمل	على	رف�س	املناهج	التي	ت�سعى	اإىل	خلق	اأمناط	من	

اآلية،	والت�سييق	من	قدرات	املتعلمني	الإبداعية،	عو�س	اأن	 التفكري	والأداء	حمددة	�سلفًا	وبكيفية	

الذاتي	 التثقيف	 يتوافق	مع	خ�سو�سياتهم	و	طموحاتهم	وميكنهم	من	 الختيار	مبا	 �سبل	 لهم	 ني�رس	

والتطوير	ال�سخ�سي	.

رابعا :  رفض االكتفاء بالصياغات اإلجرائية - السلوكية للنشاط 
التعليمي : 

�سواء	 	، الو�سعياتية	 و	 ال�سلوكية	 الإجرائية-	 بال�سياغات	 الكتفاء	 	، النموذج	 هذا	 يف	 ننتقد	 اإننا	

لالأهداف	اأو	للكفايات	اأو	للمعايري	...	كما	هو	�سائد	يف	بع�س	الأنظمة	والنماذج	التعليمية	،	التي	

تكتفي	با�سترياد	هذه	املقاربة	اأو	تلك	،	والتوقف	عند	املوؤ�رسات	ال�سلوكية	-اجلزئية	والغرق	يف	الكثري	

من	الإجراءات	والتقنيات،	والتي	كثريا	ما	توؤدي،ف�سال	عن	ال�سقوط	يف	الإتكالية	و	الرتباط	،	

اإىل	الآلية	والنزعة	نحو	التفتيت	والبتعاد	عن	الأهداف	احلقيقية	والغايات	الرتبوية	املن�سودة.	

كما	اأن	التحديد	الإجرائي-ال�سلوكي	وال�سارم	لالأهداف	على	�سبيل	املثال،	كثريا	ما	مينع	املدر�سني	

من	ال�ستفادة	من	الفر�س	التعليمية	غري	املتوقعة	التي	حتدث	داخل	الأق�سام	،	في�ستبعدون	مبادرات	

تتناولها	 ول	 امل�ستجدة	 التعليمية	 املواقف	 تفر�سها	 والتي	 اأنف�سهم	 املدر�سني	 ومبادرات	 بل	 التالميذ	

الأهداف	اأو	الكفايات	اأو	املعايري	،	املحددة	�سلفا	و	بعبارات	�سلوكية	جامدة.

خامسا : التخطيط االستراتيجي واعتماد نظرة استشرافية 
للمستقبل : 

الحتياجات	 على	 	، بامللكات	 التدري�س	 الأ�سواء	يف	منوذج	 ت�سليط	 باأن	 باإمياننا	 هنا	 الأمر	 يتعلق	

بروؤية	 املالئمة	 والختيارات	 الأولويات	 حتديد	 يتطلب	 	، اأ�سلفنا	 كما	 واأ�رسهم	 للتالميذ	 احلقيقية	

ا�ستباقية	واعية،	ق�سد	م�ساعدة	�سانعي	القرار	الرتبوي	ووا�سعي	ت�رسيعات	واأ�ساليب	التطبيق	،	

التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم
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التدابري	الواجب	اتخاذها	يف	احلني،	ق�سد	 اإْطالعهم	على	 للتوجه	نحو	الأهداف	بعيدة	املدى،	مع	

الو�سول	اإليها.	اإن	من	اأبرز	الأزمات	التي	تعاين	منها	العديد	من	الأنظمة	الرتبوية	،ومن	�سمنها	

نظامنا،	العجز	عن	حتديد	الغايات	النهائية	للن�ساط	الرتبوي	يف	اأطار	فل�سفة	وا�سحة	املعامل،	فل�سفة	

تقراأ	املا�سي	احلي	وما	يزخر	به	من	مناذج	وجتارب	،قراءة	ت�ساعدنا	على	حل	اإ�سكالت	احلا�رس،	

يف	اإطار	ا�ست�رسايف	للم�ستقبل.	

اإن	ا�ست�رساف	امل�ستقبل	عموما	وم�ستقبل	الن�ساط	الرتبوي	على	وجه	اخل�سو�س،	يعني	ا�ستخال�س	

عربة	من	املا�سي	بالنهل	من	الرتاث	و	اعتماد	يف	نف�س	الآن	،	�سيناريوهات	خمتلفة	معدة	�سلفا،	

جلميع	احلالت	الطارئة	املحتملة	واملمكنة	،	بالنطالق	من	امل�سلمات	والفرتا�سات	املتفق	عليها	من	

خمتلف	اجتاهات	البحث	العلمي	والفكري	والعقائدي	والتكنولوجي؛	وتعيني	الإمكانيات	والقدرات	

الالزمة	لإجناز	اأي	م�سار	م�ستقبلي.

كما	نعني	بال�ست�رساف	يف	هذا	املجال	،	درا�سة	الوجهة	امل�ستقبلية	للمتغريات	القت�سادية	والجتماعية	

واملهنية	 والنوعية	 الأ�سا�سية	 امللكات	 تطور	 م�سار	 ومتابعة	 والتكوين	 الرتبية	 منظومة	 ومكونات	

التنمية	ويف	احلياة	عموما	،	ملكات	يجب	عدم	 ال�رسورية	لالنخراط	يف	املهن	وال�سناعات	ويف	

اإغفالها	لأنها	تنبئ	بامل�ستقبل.	

ينطلق	من	جتارب	 ا�سرتاتيجي	علمي	،	 امل�ستقبل	مبنيا	على	تخطيط	 ا�ست�رساف	 اأن	يكون	 �رسيطة	

املا�سي	)التاريخ	والرتاث(	وحيثيات	ومعطيات	واقعية	وتوقعات	معقولة.	ويف	هذا	ال�سدد	يوؤكد	

عامل	امل�ستقبليات	املهدي	املنجرة	،	على	اأهمية	املنهج	العلمي	يف	درا�سة	امل�ستقبل،	فيقول:	»ل	يكمن	

وتخيُّل	 الجتاهات،	 حتديد	 هدفه	يف	 يتجلى	 بل	 اعتباطيًا؛	 التنبوؤات	 اإ�سدار	 يف	 ال�ست�رساف	 دور	

م�ستقبٍل	مرغوٍب	فيه،	واقرتاح	ا�سرتاتيجيات	حتويله	اإىل	م�ستقبل	ممكن«.

سادسا : اعتماد النظرة الشمولية للمنهاج :

اإننا	نروم	يف	هذه	املقاربة	،	النطالق	من	النظرة	ال�سمولية	للمنهاج	و	نقرتح	اأن	ت�ستهدف	املنهاج	

الوظيفة	 عنا�رس	 خمتلف	 ت�ستح�رس	 والتي	 الرتبوية	 الأهداف	 الأ�سا�سية:	 مكوناته	 يف	 الرتبوي	

الرتبوية	،�سواء	املعرفية	منها	اأو	اجل�سمية	)احل�سية	– احلركية	و	املهارية	(	اأو	الروحية	– الأخالقية	
الطرق	والأ�ساليب	 )امل�سامني(،	وكذا	 املعرفية	والعلمية	 ت�ستهدف	الختيارات	 )الوجدانية(.	كما	

والتقنيات	والكتب	املدر�سية	و	اأنظمة	التقومي	،	وخ�سو�سيات	الفئات	امل�ستهدفة	واأ�ساليب	املتدخلني	من	

مدر�سني	ومر�سدين	واإداريني	)القيادة	الرتبوية(	و	تنظيم	احلياة	املدر�سية	)التنظيمات	البيداغوجية	

وتوزيع	الزمن	املدر�سي	و	الأن�سطة	املوازية	...(.
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سابعا : تبني المنهاج المندمج :

كما	 احلقيقي	 الندماج	مبعناه	 مبداأ	 اعتماد	 بامللكات،	 التدري�س	 الأ�سا�سية	يف	منوذج	 املكونات	 من	

نتبناه	يف	»املنهاج	املندمج«	والذي	نعتربه	ال�سياق	الطبيعي	لتطبيق	هذه	البيداغوجيا	الأ�سيلة	،	ي�سعى	

املنهاج	املندمج	للموؤ�س�سة	)م	3(	كما	نت�سوره	،	اإىل	التكامل	لكن	لي�س	مبعناه	ال�سيق	واملنحرف	الذي	
يختزله	يف	الندماج	على	م�ستوى	املوارد	املعرفية	التي	يكت�سبها	التلميذ	ويجندها	ملواجهة	و�سعيات	،	

بل	مبعناه	العميق	وال�سامل	والذي	يتمثل	يف	املبادئ	الثالثة	التالية:

البتدائي– 	( التعليم	 هيكلة	 يف	 النظر	 اإعادة	 	:” وال�سعب	 املراحل	 بني	 العمودي	 1-  “الندماج	
مع	 بالعالقة	 التعليم	 اأ�سالك	 خمتلف	 لتطور	 مندجمة	 روؤية	 مع	 الإعدادي-الثانوي-العايل(	

التكوين	املهني،	كجزء	من	املنظومة	التعليمية.	مبوازاة	مع	تطوير	التعليم	العتيق	والأ�سيل	و	

اإيجاد	ج�سور	التوا�سل	بينه	وبني	الأنظمة	الأخرى	يف	التعليم	العام	واخل�سو�سي.	كما	ت�ساير	

املقاربة	الرتبوية	املندجمة	،	الرغبة	يف	احلد	من	الزدواجية	الفا�سلة	بني	مناهج	الق�سم	العلمي	

والتقني	)	الفني(	ومناهج	الق�سم	الأدبى	وذلك	بتزويد	الطالب	بخلفية	متينة	فى	اللغة	والريا�سيات	

والعلوم	الطبيعية	والإن�سانية	والتكوين	الثقايف	العام،	ب�سكل	متوازن.	

الدورات	 على	 الدرا�سية	 ال�سنة	 توزيع	 	: املعريف(	 والتكامل	 )التنا�سق	  ” الأفقي	 2-  ”الندماج	
)الف�سول(	و	مراجعة	تنظيم	الدرا�سة	يف	خمتلف	ال�سعب	والتخ�س�سات	و	تنظيم	املواد	الدرا�سية	

ووحدات	التخ�س�س	بالنظر	يف	اإمكانية	اإحداث	مواد	جديدة	ومد	اجل�سور	بني	املواد	املعروفة	

على	 والتخ�س�سات	 الدرا�سية	 املواد	 خ�سو�سيات	 مراعاة	 مع	 	، التكامل	 مبداأ	 بتطبيق	 تقليديا	

حدة.	

و	اأن	يتم	حتقيق	التكامل	بني	املواد	الدرا�سية	والبناء	املتدرج	ملفاهيمها	وفق	اآخر	ما	تو�سل	اإليه	العلم	

يف	ميادين	النمو	العقلي	والنف�سي	للمتعلم	)مثل	توظيف	نظرية	الذكاءات	املتعددة(.

كما	ي�سمل	هذا	املبداأ	الندماج	بني	النظري	والعملي	يف	اإطار	واحد	،	ومنه	�رسورة	عناية	الرتبية	

اإذ	 ال�سائدة	يف	بلداننا.	 التي	نالحظها	يف	املدر�سة	احلالية	 الثنائية	 الفكر	والعمل	واإلغاء	 بالربط	بني	

ي�سرتط	يف	املدر�سة	املندجمة	الأ�سيلة	،	حتقيق	احلد	الأدنى	من	التكامل	بني	جميع	الأن�سطة	الرتبوية	

داخل	الق�سم	وخارجه	،	وبني	مو�سوعات	الدرا�سة	النظرية	والدرا�سة	العملية	،	مما	ي�ساعد	يف	بناء	

اإن�سان	�سوى	ذي	�سخ�سية	متوازنة	،	يفكر	بعقله	ويجرب	بيديه.	

 3-  ”الندماج	املنهاجي	curriculaire	مع	متطلبات	املجتمعات	املحلية	” :	مراعاة	العالقة	التفاعلية	

بني	ما	تقدمه	املدر�سة	من	برامج	وحمتويات	وما	ي�سعى	املجتمـع	اإىل	حتقيقه	من	اأهداف	وغايات	

وملكات،	باعتبار	املدر�سة	حمركا	اأ�سا�سيا	للتقدم	الجتماعي	وعامال	رئي�سا	من	عوامل	التنمية.	

التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم
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العمل	 اأفق	 يف	 واجلهات	 املناطق	 خل�سو�سيات	 الدرا�سي	 املنهاج	 مراعاة	 على	 احلر�س	 مع	

باجلهوية	املو�سعة.	

وهكذا	ي�سري	الندماج	املق�سود	يف	املنهاج	الذي	نتبناه	والذي	ياأتي	منوذج	التدري�س	بامللكات	كتتويج	

له،	ي�سري	يف	اجتاه	مت�ساعد	بدءا	من	امل�ستوى	املحلي	ثم	اجلهوي	فالوطني	)اأي	على	م�ستوى	املجتمع	

ككل(،	لن�سل	يف	النهاية	لتحقيق	الندماج	على	امل�ستوى	الإقليمي	)العربي	– الإ�سالمي(.	اإننا	نقرتح	
اأن	تتميز	املقاربة	واملنهاج	الرتبوي	عموما	،بال�سماح	للعاملني	يف	قطاع	التعليم،	بقدر	من	املرونة	

يف	�سياغة	امللكات	امل�ستهدفة	واختيار	امل�سامني	التعليمية	املالئمة،	بحيث	منكن	املناطق	واملوؤ�س�سات	

مع	 الدرا�سية،	 املقررات	 ومواءمة	 لتعديل	 احلرية	 من	 قدر	 من	 بها،	 ي�ستغلون	 التي	 واجلهات	

العام.	واإقامة	 املنهاج	 امل�سرتكة	يف	 بالأ�س�س	 الحتياجات	واخل�سو�سيات	اجلهوية،	مع	احتفاظها	

م�ساريع	ال�رساكة	الرتبوية،	حيث	ترتك	للموؤ�س�سات	املبادرة	يف	عقد	اتفاقيات	التعاون	مع	القطاع	

اخلا�س	وفعاليات	املجتمع	املحلي،	وتعديل	مناهجها	الدرا�سية	ب�سكل	مندمج،	مبا	ي�ساير	خ�سو�سياتها	

القت�سادية	والجتماعية	والثقافية	ويلبي	يف	نف�س	الآن،	الحتياجات	احلقيقية	للتالميذ	ومتطلبات	

اأ�رسهم،	دون	الإخالل	باملنهاج	العام	وبال�سيا�سة	العامة	للدولة.

4- مفهوم امللكات يف الرتاث

مفهوم	امللكات	من	املفاهيم	الغنية	يف	تراثنا	العلمي	والرتبوي،	حيث	جند	له	ا�ستعمالت	كثرية	ومعاين	

متعددة	وم�سبوطة،	تتمحور	كلها	حول	اعتبار	امللكات	من	اأهم	ما	ميكن	للفرد	اأن	يكت�سبه	وان	ينتجه	

احلياة	ويف	خمتلف	 اأن�سطة	 ب�سكل	عام،	يف	جميع	 فكره	و�سخ�سيته	 م�ستوى	 الآن،	على	 نف�س	 يف	

املفكرين	ممن	 اأظهر	 فيما	يلي،	كمثال	على	ذلك،	تعاريف	لبع�س	 العلوم	وال�سناعات.	و�سنقدم	

ان�سغلوا	بهذا	املفهوم	وا�ستغلوا	به	ووظفوه	يف	كتاباتهم.	ونخ�س	منهم	بالذكر	اجلرجاين	واإخوان	

ال�سفا	وابن	خلدون.

أوال : الملكة لدى الشريف الجرجاني :

خا�س	 عقلي	 وا�ستعداد	 الدوام،	 من	 بقدر	 النف�س	 يف	 الثابتة	 ال�سفات	 من	 اجلرجاين	 لدى	 امللكة	

النف�س.	 :“امللكة	هي	�سفة	را�سخة	يف	 التايل	 النحو	 اأعمال	بحذق	ومهارة.	ويعرفها	على	 لإجناز	

الهيئة	كيفية	نف�سانية،	وت�سمى	حالة	 فالنف�س	حت�سل	لها	هيئة	ب�سبب	فعل	من	الأفعال،	ويقال	لتلك	

ما	دامت	�رسيعة	الزوال؛	فاإذا	تكررت	ومار�ستها	النف�س	حتى	ر�سخت	تلك	الكيفية	فيها	و�سارت	

بطيئة	الزوال	فت�سري	ملكة.وبالقيا�س	اإىل	ذلك	الفعل	عادة	وخلقا	“ )كتاب	»التعريفات«	لل�رسيف	

اجلرجاين	-740- 816	هـ	/	1339 1413-م(.
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 ثانيا : الملكة عند إخوان الصفا :

)القرن	الرابع	الهجري،-	احلادي	ع�رس	امليالدي(	:

يف	 تكون	 كمهارة	 امللكة	 اأن	 يرون	 حيث	 	، بالعادة	 امللكة	 مفهوم	 على	 ال�سفا	 اإخوان	 ا�سطلح	

الأخالق	وال�سنائع	ول	تكون	اإل	نتيجة	حت�سيل	حا�سل	للممار�سة	الدائمة	،	حيث	يعربون	عن	هذا	

بقولهم:“...واعلم	اأن	العادات	اجلارية	باملداومة	عليها	تقوي	الأخالق	ال�ساكلة	لها	،كما	ان	النظر	
يف	العلوم	و	املداومة	على	البحث	عنها	والدر�س	لها	،	واملذاكرة	فيها	يقوي	احلذق	بها	والر�سوخ	

فيها	وهكذا	املداومة	على	ا�ستعمال	ال�سنائع	والتدرب	فيها	يقوي	احلذق	بها	والأ�ستاذية	فيها...“

ثالثا : مفهوم الَملَكة عند ابن خلدون : )1332-1406( م.

ترد	هذه	الكلمة	يف	اأكرث	مو�سع	من	»املقدمة«	ول	�سيما	على	امتداد	الف�سول	املخ�س�سة	للتعليم.	ويف	

كل	مرة	يتخذ	معنى	�سياقيا	م�سبوطا.	و	اإذا	كان	مفهوم	الع�سبية	هو	املفهوم	املركزي	يف	حتليالت	

اآرائه	حول	 املركزي	يف	 املفهوم	 هو	 امللكة	 مفهوم	 فاإن	 الب�رسي،	 للدولة	والجتماع	 ابن	خلدون	

التعليم.

عدم	 اخللط،	 عدم	 التكرار،	 )التدريج،	 عنا�رس	 �ستة	 على	 خلدون،	 ابن	 عند	 املفيد	 التعليم	 ينبني	

التو�سع	يف	املعارف	الأداتية،	الرتكيز	على	الكتابة	واحل�ساب،	التو�سع	يف	العلوم	من	خالل	الرحلة	

لطلبها(.	والهدف	النهائي	هو	اأن	يح�سل	املتعلم	على	ملكة	يف	العلم	املدرو�س..

ويعرفها	”اإن	امللكات	�سفات	للنف�س	واألوان	فال	تزدحم	دفعة	،	ومن	كان	على	الفطرة	كان	اأ�سهل	
لقبول	امللكات	واأح�سن	ا�ستعدادا	حل�سولها“.

اإن	امللكة	فردية	،	فطرية	ومكت�سبة	)لي�ست	جماعية	ول	فطرية	كليا(،	كما	اأنها	ج�سمانية	)خارجية	

ومالحظة(	حتى	ولو	كانت	قدرة	ذهنية.	يقول	ابن	خلدون:«وامللكة	كلها	ج�سمانية	�سواء	كانت	يف	

البدن	اأو	يف	الدماغ”

فتكون	 للذات	�سفة،	 اأول	وتعود	منه	 يقع	 الفعل	 الأفعال	،	لأن	 بتكرار	 اإل	 »وامللكات	ل	حت�سل	

حال،	ومعنى	احلال	اأنها	�سفة	غري	را�سخة	فيزيد	التكرار	فتكون	ملكة	اأي	�سفة	را�سخة”.

العلوم	 وال�ستيالء	على	 والكي�س	 والذكاء	 احلذق	 يح�سل	 امللكة	 تر�سخ	 :عندما	 را�سخة	 امللكة	�سفة	

وال�سنائع.«	وح�سن	امللكات	يف	التعليم	وال�سنائع	و�سائر	الأحوال	العادية	يزيد	الإن�سان	ذكاء	يف	

عقله	واإ�ساءة	يف	فكره” »وما	مل	حت�سل	امللكة	مل	يكن	احلذق”.

التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم
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العلوم،	 اإذا	ح�سل	ملكة	ما	يف	علم	من	 وامللكة	تتطور	وجتود،	مثلما	تنطفئ	وتخمد،	»]فاملتعلم[	

ا�ستعد	بها	لقبول	ما	بقي،	وح�سل	له	ن�ساط	يف	طلب	املزيد	والنهو�س	اإىل	ما	فوق” »فتجود	ملكته”.	

»واإذا	تنو�سي	الفعل	تنو�سيت	امللكة	النا�سئة	عنه”.

امللكة	�سناعة	:	متكن	امللكة	الإن�سان	وت�سمح	له	باإتقان	ومعرفة	مبادئ	ال�سئ	وقواعده	عن	طريق	

املمار�سة.	”امللكة	كقدرة	اأ�سا�س	يف	�سياغة	الأفعال	باأنواعها	”،	اإذ	متكن	امللكة	الإن�سان	من	القيام	
بالأعمال	العائد	اإليها	نحو	اخلياطة	واحلدادة	والتعليم	واكت�ساب	اللغة.

حتديد	مفهوم	ارتقاء	امللكة	اإىل	�سناعة	يتم	عن	طريق	املرا�س	والتكرار	.

احلفاظ	على	امللكة	اللغوية	ال�سليمة	يكون	بتاأ�سي�س	واقع	لغوي	ا�سطناعي	�سليم	والعك�س	�سحيح.

رابعا : أنواع الملكات عند ابن خلدون :

ي�سنفها	من	حيث	طبيعة	حدوثها	اإىل	ق�سمني	:

1-	ملكات	فطرية	وي�سطلح	عليها	باجلبلة.

2-	ملكات	�سناعية	مكت�سبة	وي�سطلح	عليها	بال�سناعة.

ا�ستعداد	 اأنها	 اأي	 بالفطرة	 الفرد	 الأوىل	موجودة	يف	 اأن	 بحيث	 	: كيفية	احل�سول	 بينهما	يف	 مفرقا	

فطري	يولد	به	الطفل	ح�سب	تعبري	ت�سوم�سكي	’اأما	الثانية	فتحدث	باملمار�سة	والدربة	واملريان.

ومن	حيث	درجة	عموميتها،	هناك	نوعان	من	امللكات:

1-		امللكات	الأ�سا�سية	التي	ينبغي	للمتعلم	اأن	يح�سلها	من	خالل	تعلماته،	وهي	غاية	التعلم	وهدفه	
الأ�سمى،	»وذلك	اأن	احلذق	يف	التعلم	والتفنن	فيه	وال�ستيالء	عليه	اإمنا	هو	بح�سول	ملكة	يف	

الإحاطة	مببادئه	وقواعده	والوقوف	على	م�سائله	وا�ستنباط	فروعه	من	اأ�سوله«

امللكة	الأ�سا�سية،فاملتعلم	 التي	تخدم	غريها	يف	طريق	حت�سيل	 الو�سيطية	)الأداتية(	 2-		امللكات	
يح�سل	ملكة	اأولية	)و�سيطية(	ت�ساعده	على	الو�سول	اإىل	امللكة	الأ�سا�سية	مثل	ملكة	الو�سوء	

من	اأجل	حت�سيل	امللكة	الأ�سا�سية	التي	هي	ال�سالة	.

خامسا : مثال عن الملكات عند ابن خلدون : الملكة اللغوية .

اهتم	ابن	خلدون	بالقدرة	العقلية	الكامنة	وراء	الكالم	،	مثل	ت�سوم�سكي	حيث	ا�سطلح	على	ت�سميتها	

التي	 الأوىل	 بامللكة	 اأي	 بالطبع	 للعرب	 اللغة	 اأن	 العامة	من	 تقوله	 ما	 :“وهذا	معنى	 قائال	 بامللكة	،	
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 compétence	))القدرة	الكفاية	ي�سميها	ت�سوم�سكي	غريهم...“ و	من	ياأخذوها	ومل	،	عنهم	اأخذت

حيث	يقول	:“اللغة	قدرة	فطرية	عند	املتكلمني	بلغة	ما	لفهم	وتكوين	جمل	نحوية	”.

يقول	ابن	خلدون	يف	»املقدمة«	:

”...اعلم	اأن	اللغات	كلها	�سبيهة	بال�سناعة	،اإذ	هي	ملكات	يف	الل�سان	للعبارة	عن	املعاين	وجودتها	
اإىل	املفردات	،	واإمنا	هو	بالنظر	 اأو	نقائ�سها	،	ولي�س	ذلك	بالنظر	 امللكة	 وق�سورها	بح�سب	متام	

اإىل	الرتاكيب	،فاإذا	ح�سلت	امللكة	التامة	يف	تركيب	اأفراد	املفردة	للتعبري	بها	عن	املعاين	املق�سودة	،	

ومراعاة	التاأليف	الذي	يطبق	الكالم	على	مقت�سى	احلال	،بلغ	املتكلم	حينئذ	الغاية	من	اإفادة	مق�سوده	

لل�سامع	،	وهذا	هو	معنى	البالغة...“

5- تعريفنا للملكات

نقرتح	ان	نبداأ	يف	منوذج	”التدري�س	بامللكات	” وا�ستلهاما	لتلك	املفاهيم	الرتاثية	الأ�سيلة،	من	تعريف	
 )hypothèse de travail 	( به	كمنطلق	،	نطرحه	كفر�سية	عمل	 الأخذ	 للملكة،	ميكن	 وظيفي	
اأبحاث	تعميق	املقاربة	،	من	مقرتحات	للتعديل	و	 اأ�سا�سية	ن�ستغل	بها	،	يف	انتظار	ما	�ست�سفر	عنه	

التطوير	،	وهو:

وتر�سخ	 واملعاينة	 بامل�ساهدة	 تكت�سب	 واجتاهات،	 ومهارات	 قدرات	 من	 مندجمة	 تركيبة	 »امللكة	 	

للتطوير	 قابلة	 وامللكة	 مواقف،	 ومواجهة	 م�سكالت	 حل	 اإطار	 يف	 	، الأفعال	 وتكرار	 باملمار�سة	

والرتاكم	املتدرج	)هياآت	،	حالت	،	�سفات...(	و	يكون	لها	جتليات	�سلوكية	خارجية	)حذق،	

كي�س	،	ذكاء،	طبع...(.“

علما	بان	مفهوم	امللكة	هذا	ل	ميثل	بديال	عن	مفاهيم	البنيات	الذهنية	والقدرات	واملهارات	و	الكفايات	

...	املتداولة	اليوم	يف	جمال	علم	النف�س	املعريف	و	غريه،	بل	يعتمد	عليها	ويغتني	بها،	لكنه	يوظفها	

ب�سكل	اأ�سيل	،	اأي	باعتماد	معاين	امللكات	وما	ارتبط	بها	من	مفاهيم	،	يف	اأ�سل	ن�ساأتها	وتطورها	

لدى	علمائنا	.	اإنه	ت�سور	عقلي-	وظيفي	لظاهرة	التعلم	والتملك	املعريف	،	ينطلق	من	مقرتحات	

ابن	خلدون	وغريه	ممن	ملعوا	يف	جمال	الرتبية	،	مع	اللجوء	لالأبحاث	املعا�رسة	لتهذيبها	وتعميقها	

و	اأجراأتها	،	من	خالل	جملة	املفاهيم	النف�س-عرفانية	املذكورة	اآنفا.

6- ت�سنيف امللكات يف النموذج

1	-	ملكات	اأ�سا�سية	يف	احلياة	
2	-	ملكات	اأكادميية	يف	التعليم
4	-	ملكات	مهنية	يف	ال�سناعة

التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم
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ملكات �أ�سا�سية

فــي احلـيـــاة

ملكات اللغة والتوا�سل

م�سافهة	الر�سوم

بالكتاب	وم�سافهة	الل�سان	باخلطاب

ملكات احل�ساب	يف	�سنعته	“ت�رسف	يف	العدد	بال�سم	والتفريق”

امللكات املعرفية واملنطقية

الكتابة	تقوي	النظر	العقلي،	و	احل�ساب	يقوي	العقل	)العمليات	الذهنية	ال�سورية	اأو	املنطقية(

امللكات العملية -االجتماعية

اأوليات	ال�سلوك	واملمار�سات

يف	الجتماع	الب�رسي	والأخالق

تدبري	املنزل

ملكات �أكادميية / نوعية

فــي التـعـلـيــم 

ملكات يف علوم دنيوية :

 الريا�سيات

 	علوم	طبيعية

 علوم	اللغات

علم	الجتماع	– التاريخ...
جدل	-علم	الكالم	-	منطق	-علوم	الفل�سفة	

ملكات يف علوم �رشعية :

علم	اإلهي،	الكتاب	و	ال�سنة،	تف�سري

 حديث	

	اأ�سول	الفقه	-	ت�سوف	

ملكات الأجل علوم عملية 

ال�سيا�سة	املدنية	

امللكات	التكنلوجية	

ملكات مهنية

يف العمل وال�سنائع 

ملكات ال�سناعة الب�سيطة 

تكون يف ال�رشوريات 

وال�سنائع	ال�رسورية	مثل)	الفالحة	،	البناء	،	احلدادة	،	النجارة	،	اخلياطة	(.	�رسورية	لأنها	توفر	ما	هو	

�رسوري	للعي�س	

ملكات ال�سناعة املركبة 

اأي	التي	تكون	يف	الكماليات	وال�سنائع	ال�رسفية	مثل	)	التوليد	،	الكتابة	،	الغناء	،	الطب	،	التعليم	(

	وهي	�رسفية	لأنها	تعطي	�ساحبها	�رسف	الرتقي.	
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7- التوجهات الرتبوية للنموذج

أوال : توجهات على مستوى األهداف :

	حتى	يتمكن	نظامنا	الرتبوي	من	القيام	بوظائفه	على	اأكمل	وجه	،	لبد	من	اعتماد	مقا�سد	واأهداف	

ثم	 املجتمع.	 لطموحات	 ت�ستجيب	 	، ككل	 الرتبوي	 املنهاج	 واأولويات	حمددة	يف	 اختيارات	 وفق	

يخدم	 مبا	 درا�سي.	 ومقرر	 �سعبة	 كل	 و	 تعليمية	 مرحلة	 بكل	 خا�سة	 لوائح	 يف	 وتنظيمها	 ترتيبها	

من	 مراحل	 كل	 نهاية	 يف	 للمتعلم	 املر�سومة	 	) العامة	 الأهداف	 اأو	 )املوا�سفات	 الأ�سا�سية	 امللكات	

العلوم	 مبختلف	 املرتبطة	 	، وال�سناعية	 النوعية	 وامللكات	 والبتدائي؛	 الأويل	 التح�سيل	 مراحل	

وال�سناعات	يف	املراحل	املتقدمة.

�سخ�سيته:	 جوانب	 والعناية	مبختلف	 الفرد	 الأهداف	حلاجيات	 و	 املقا�سد	 ت�ستجيب	 ان	 ينبغي	 كما	

اجل�سمية	والعقلية	والروحية.	لأجل	تكوين	�سخ�سية	متوازنة	،	بحيث	ل	نكتفي	با�ستهداف	اجلوانب	

العقلية	-املعرفية	على	ح�ساب	اجلوانب	الأخرى	من	ال�سخ�سية	.

،با�ستهداف	 الرتبوية	 اآرائه	 يف	 وعموما	 ال�سبيان	 تن�سئة	 يف	 الغزايل	 حامد	 اأبو	 ين�سح	 وللتذكري	 	

املكونات	الرئي�سية	للنف�س	الب�رسية	وهي:	العقل	والروح	واجل�سم.	وينظر	اإليها	باعتبارها	كيانا	واحدا	

متكامال.	ومن	ثم	جاء	تاأكيده	على	بع�س	الأ�ساليب	والطرق	الرتبوية	التي	تتناول	تلك	املكونات	

العقل،	 لرتبية	 والتفكر	 والروح،	 القلب	 لتزكية	 والريا�سة	 كاملجاهدة	 ومتوازن،	 متكامل	 ب�سكل	

وترقية	النف�س	الإن�سانية	يف	جمالت	الإدراك،	واللعب	لرتبية	اجل�سم	وتن�سيط	العقل	واحلوا�س.

كما	اأننا	نلح	بخ�سو�س	اختيار	الغايات	ور�سم	الأهداف	و	املوا�سفات	وامللكات	،	على	تبني	الروؤية	

الإ�سرتاتيجية	والهتمام	بامل�ستقبل.	وقد	عنيت	بالفعل	الكثري	من	الأنظمة	التعليمية	املعا�رسة	بعملية	

التخطيط	وا�ست�رساف	امل�ستقبل	وكان	هذا	اأحد	اأ�سباب	جناحها	يف	الريادة	والتقدم.

على	اأن	الروؤية	اجليدة	للم�ستقبل	،	يجب	اأن	يتوفر	فيها	بع�س	ال�سفات	،	لعل	اأهمها	ما	ميكن	اأن	يقوم	

به	اأ�سحاب	القرار	واملخططون	،	مركزيا	و	جهويا،	وكذا	املمار�سون	...	من	و�سع	الأهداف	

وامللكات	التي	ت�سعى	املنظومة	لتحقيقها	ور�سم	للمتعلمني	�سورة	امل�ستقبل	الذي	نريد	الو�سول	بهم	

والتالميذ	 املدر�سني	 من	 كال	 وي�سحنون	 ال�سامية	 والأهداف	 الروؤية	 بذلك،	 يبلورون	 فهم	 اإليه.	

بالرغبة	يف	حتقيق	تلك	الأهداف	والو�سول	اإىل	الغايات	املرجوة.	ول	فرق	هنا	بني	اأن	تكون	هذه	

اأو	لو�سع	م�ساريع	�سخ�سية	...اأو	على	 او	م�سارات	مهنية	 الروؤية	لختيار	�سعب	وتخ�س�سات	

امل�ستوى	العام	،	عرب	بناء	جمتمع	جديد	ت�سود	فيه	العدالة	وامل�ساواة	واحلرية.

التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم
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الهدف	 ال�سري	نحو	 التالميذ	على	ال�ستمرار	يف	 التي	حتفز	 اإذن	،	هي	 الوا�سحة	 امل�ستقبلية	 الروؤية	

رغم	ال�سعوبات.	اإن	ا�ست�رساف	امل�ستقبل	يحتاج	لنفاذ	ب�سرية	وبعد	نظر	وتقدير	كل	الحتمالت	

وال�ستعداد	لأ�سوئها.

ثانيا : توجهات في المضامين المعرفية والفكرية:

	-	اعتماد	مبداأ	الندماج	والتكامل	والتن�سيق	بني	خمتلف	اأنواع	املعارف	واأ�سكال	التعبري؛	

	-	اعتماد	مبداأ	ال�ستمرارية	والتدرج	يف	عر�س	املعارف	الأ�سا�سية	عرب	الأ�سالك	التعليمية؛	

العلمية- والروح	 املنهجي	 البعد	 ا�ستح�سار	 املعرفية؛	 للم�سامني	 الكمي	 الرتاكم	 	-		جتاوز	

املو�سوعية	يف	تقدمي	حمتويات	املواد؛	

التكامل	بني	 الفكر	الإ�سالمي	خا�سة	و	الإن�ساين	عامة	،	خلدمة	 ا�ستثمار	عطاء	 	-		العمل	على	

املجالت	املعرفية؛	

الأ�سا�سية	جلميع	 امل�سرتكة	وامللكات	 الأ�سا�سية	 امل�سامني	 اأدنى	من	 توفري	حد	 	-		احلر�س	على	

املتعلمني	يف	خمتلف	املراحل	)خا�سة	الأوىل	منها(	وال�سعب؛	

	-		اإحداث	التوازن	بني	املعرفة	يف	حد	ذاتها	)النظرية(واملعرفة	الوظيفية	-	التطبيقية.	

التعليم،	وارتباطها	بخ�سو�سيات	 املناهج	خا�سة	يف	املراحل	الأوىل	من	 	-		اندماج	حمتويات	

اجلهات	وا�ستجابتها	للحاجيات	الفردية	واجلماعية	.

ثالثا : توجهات في مجال التربية على القيـم 

“االإ�سالح النف�س-اأخالقي“   

يروم	هذا	املكون	الأ�سا�سي	يف	منوذج	»التدري�س	بامللكات«،	تعزيز	دور	املدر�س	و	املدر�سة	يف	

ن�رس	قيم	املواطنة	والأخالق	والآداب	احلميدة	وتقوية	مكانة	الرتبية	الإ�سالمية	والرتبية	على	امل�ساواة	

وحقوق	الإن�سان،	وثقافة	الإن�ساف	والت�سامح،	ونبذ	الكراهية	والتطرف.	

	كما	يروم	النطالق	من	القيم	التي	يتم	اإعالنهـا	كمرتكزات	ثابتة	يف	النظام	الرتبوي	وامل�ستندة	اأ�سا�سا	

الثقايف	)ننظر	على	�سبيل	املثال	ما	ورد	يف	امليثاق	الوطني	للرتبية	والتكوين	حول	 على	موروثنا	

منظومة	القيم	وكذا	يف	»الكتاب	الأبي�س«	خا�سة	يف	جزئه	الأول	املتعلق	بالختيارات	والتوجهات	

على	م�ستوى	القيم	...(	والتي	ينبغي	العمل	على	توظيفها	فيما	يعرف	”بالرتبية	على	القيم	” ،وعلى	

اأجراأتها	يف	املقررات	والكتب	املدر�سية	واأنظمة	التقومي...والتي	ت�ستلهم	بالأ�سا�س	من:	

-	قيـم	العقيدة	الإ�سالمية؛	

-	قيـم	الهوية	احل�سارية	لأمتنا	ومبادئها	الأخالقية	والثقافية؛	

-	قيـم	املواطنـة	وحقوق	املواطن	وواجباته؛

-	القيم	الكونية	حلقوق	الإن�سان...	
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رابعا :  توجهات في مجال الطرق والوسائل )لتحصيل وتنمية 
الملكات( : 

لتي�سري	اكت�ساب	امللكات	وتنميتها	على	الوجه	الالئق	عند	املتعلم،	يتعني	مقاربتها	من	منظور	�سمويل	

ملكوناتها،	ومراعاة	التدرج	البيداغوجي	يف	برجمتها،	وو�سع	ا�سرتاتيجيات	اكت�سابها	ت�ستند	على	

مراحل	وخطوات	حت�سيل	امللكات	عند	ابن	خلدون	وغريه	.مع	ال�ستفادة	من	التدري�س	بامل�سكالت	

والعمل	بفكرة	امل�رسوع	)م�رسوع	املوؤ�س�سة	وامل�ساريع	ال�سخ�سية...(	للربط	بني	النظري	والعملي	

.	واعتماد	حلول	تربوية	ت�سمح	بالعمل	باإيقاعات	متفاوتة	تنا�سب	م�ستوى	املتعلمني	ووترية	التعلم	

لديهم	ونوع	ذكائهم	الغالب	،ولذلك	قيل	:	»كل	لكل	عبد	مبعيار	عقله	وزن	له	مبيزان	فهمه	،	حتى	

ت�سلم	منه	وينتفع	بك	واإل	وقع	الإنكار	لتفاوت	املعيار	»	.	

و الأجراأة هذه التوجهات نقرتح : 

الأ�ساليب	،	 )الطرق،	 الدرا�سية	 الأق�سام	 التعلم	داخل	 تنظيم	 باأ�سكال	 يرتبط	 ما	 بكل	 -		العناية	

الو�سائل،	امل�سادر	والكتب	املدر�سية،	اأنظمة	التقومي	والختبارات(	

-	تنويع	الأ�ساليب	وطرق	تناول	املعارف	يف	اإطار	املقاربة	بامللكات؛

-	مع	العمل	على	تر�سيد	ا�ستعمال	البنيات	التحتية	والتجهيزات	والأدوات	التعليمية.	

-		و	الإحلاح	على	تكييف	بع�س	الطرق	واملمار�سات	التقليدية	الأ�سيلة	والأخذ	عموما	بالطرق	

الن�سطة	وطرق	و�سع	امل�ساريع	ومواجهة	املواقف	وحل	امل�سكالت	...وعلى	�سبيل	املثال	:	

جند	اأن	ابن	خلدون	مع	اأنه	يبيح	ا�ستخدام	الطرق	التي	تنا�سب	املعلم	،	اإل	اأنه	ي�سجع	على	ا�ستخدام	

طريقة	املناق�سة	.فالتعليم	عنده	،	يهدف	اإىل	ح�سول	املتعلم	على	ملكة	العلم	حيث	ي�سبح	على	درجة	

عالية	من	الفهم	ولي�س	فقط	حفظه	دون	فهم	وتعمق.	لذا	انتقد	ابن	خلدون	الطريقة	القريوانية	التي	

كانت	يف	زمانه	تركز	على	احلفظ	ب�سكل	كبري،	وو�سف	الطالب	باأنهم	يلتزمون	ال�سمت	وال�سكون	

التام	دون	م�ساركة	.” 

	كما	يقدم	ابن	خلدون	منهجا	متكامال	ومتما�سكا	يف	اكت�ساب	امللكات	يتميز	بالأ�ساليب	التالية	:

1-	الكت�ساب	من	خالل	الن�ساأة	واملمار�سة	يف	بيئة	معينة	.

2-	الكت�ساب	من	خالل	احلفظ	والتكرار	والتمرن	.

3-	التدرج	والنتقال	من	:	حالة	وقوع	الفعل	اإىل	الفعل	ثم	ال�سفة	ثم	احلال	فامللكة.

التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم
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خامسا : توجهات في مجال تنظيم الحياة المدرسية 

من	 البيداغوجي	 الفعل	 بجودة	 لالرتقاء	 التعليمية،	 املراحل	 الدرا�سة	يف	خمتلف	 تنظيم	 حيث	 من	

خالل	الرفع	من	فعالية	التدري�س	ومن	جدوى	التعلم	ومواءمة	الف�ساءات	الرتبوية	لهما	،	اعتماد	

مبداإ	التدرج.	

املراحل	 خمتلف	 على	 اإدخالها	 املراد	 امل�ستجدات	 تالئم	 مو�سوعية	 معايري	 وفق	 الدرا�سة	 تنظيم	

التعليمية	ما	يلي	:	

-	تنظيم	كل	�سنة	درا�سية	من	حيث	نظام	الدورات	والف�سول...	

-		النظر	يف	اإمكانية	اعتماد	حلول	تربوية	ت�سمح	بالعمل	باإيقاعات	متفاوتة	تنا�سب	م�ستوى	املتعلمني	

ووترية	التعلم	لديهم	مبا	يفيد	يف	الرفع	من	املردود	الداخلي	للموؤ�س�سة	ويف	تر�سيد	ا�ستعمال	البنيات	

التحتية	والتجهيزات	التعليمية	.	وقد	ذكر	اأبو	حامد	الغزايل	يف	كتابه	”اإحياء	علوم	الدين“ ،	اأن	

اأو	 اإليه	مال	يبلغه	عقله	فينفره	 ”ان	يقت�رس	باملتعلم	على	قدر	فهمه	فال	يلقي	 من	وظائف	املعلم	:	

يخبط	عليه	عقله	ول	يبث	اإليه	احلقيقة	اإل	اإذا	علم	انه	ي�ستقل	بفهمها.“ 

-		اإدراج	الغالف	الزمني	اخلا�س	بالتقومي	بجميع	اأمناطه	:الت�سخي�سي)يف	بداية	التعلم(	والتكويني	

)املالزم	للتعلم(	والإجمايل	)بعد	النتهاء	من	التعلم(	،يف	اإطار	بيداغوجيا	امللكات	ح�سب	مراحل	

اكت�سابها	ومبراعاة	الغالف	املخ�س�س	لكل	مادة	درا�سية	يف	املرحلتني	البتدائية	والإعدادية	ولكل	

الكفيل	برت�سيخ	 املنتظم	 الرتبوي	 بالدعم	 العمل	 الثانوي.	و	 التعليم	 الثانية	من	 املرحلة	 وحدة	يف	

املكت�سبات،	وال�سامن	للرفع	من	ن�سبة	النجاح	والتفوق	وتكافوؤ	الفر�س.	

املرونة	يف	تنظيم	احل�س�س	الدرا�سية	وا�ستعمالت	الزمن	والعطل؛	

تخ�سي�س	جمالت	زمنية	لالأن�سطة	الثقافية	والفنية	و	اجلمعوية	�سمن	احل�سة	الأ�سبوعية.	

-		النظر	يف	�سبل	مالءمة	واندماج	املدر�سة	وبع�س	مقرراتها	مع	حميطها	الجتماعي	والقت�سادي	

والثقايف.
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8- خطاطة تلخ�س اأهم مكونات و اأهداف منوذج التدري�س بامللكات

9- خامتة ومقرتحات

اإننا	نعتقد	اأن	عملية	جتديد	الرتاث	و	توظيفه	و	التي	من	املفرو�س	اأن	جترى	اليوم	يف	العامل	العربي	

و	الإ�سالمي	على	نطاق	وا�سع	،	يف	الكثري	من	املجالت	والتي	كان	لأ�ستاذي	املفكر	املغربي	الأ�سيل	

عوامل	 اأهم	 من	 �ستكون	 العملية	 هذه	 اإن	 نقول	 	، فيها	 والتاألق	 ال�سبق	 ف�سل	 اجلابري	 عابد	 حممد	

اإعادة	بناء	فكرنا	وثقافتنا	و	تنمية	جمتمعاتنا	،	حتى	ن�ساير	الركب	 النه�سة	واليقظة	و	النعتاق	و	

ون�ساهم	بفعالية	يف	البناء	احل�ساري	العاملي.

	ويف	هذا	ال�سياق	فاإن	حركة	)منظور(	جتديد	الرتاث	الرتبوي	وتوظيفه	وتاأ�سيل	املناهج	والنماذج	

بد	 اإن	هذه	احلركة	ل	 نقدية	ومنفتحة	،	 البيداغوجية،	مبنهجية	مو�سوعية	و	بروح	 واملمار�سات	

اأن	تتجه	اجتاها	ايجابيا	تقدميا	و�سليما	يف	قراءة	الرتاث	وا�ستلهامه.	اجتاه	يرتبط	ارتباطا	ع�سويا	

ي�ست�سفي	 و	 ال�سوائب	 تخلي�سه	من	 بعد	 الأ�سيل	 تراثنا	 ي�ستلهم	 و	 احلقيقية	 بخ�سو�سياتنا	وحاجياتنا	

واملوؤرخني	 والجتماعيني	 الفقهاء	 اأعمال	 من	 اجلابرية،	 بال�سبط	 فعلت	 ،كما	 الغنية	 ح�سيلته	

اجتاه	 لكنه	 وافتخرت.	 اأمتنا	 بهم	 حفلت	 ...الذين	 واملربني	 والعقائديني	 والفال�سفة	 والرحالة	

مبقدار	ما	ي�سعى	اإىل	التاأ�سيل	،	مبقدار	ما	يعمل	على	التجديد	والنفتاح	على	نتائج	البحث	العلمي	

و	ك�سوفات	التكنولوجيا	احلديثة	،	بل	يعمل	بالأ�سا�س	على	امل�ساهمة	الفعلية	يف	الإنتاج	والتنظري	و	

الإبداع	العلمي	و	التكنولوجي.

التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم
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-		اإن	اأهم	ما	نرومه	يف	م�رسوعنا	العلمي	ويف	�سياق	ا�ستهداف	التاأ�سيل	لن�ساطنا	الرتبوي	وحتريره	

من	خمتلف	اأ�سكال	التبعية	والتكالية	وا�سترياد	النظريات	اجلاهزة	،	امل�ساهمة	يف	كل	ما	يعيد	الثقة	

يف	اأنف�سنا	وقدراتنا	على	الإنتاج	و	الإبداع	،اإنها	دعوة	اإىل	انتفا�سة	علمية	واإىل	ربيع	تربوي،	

لفر�س	اإ�سالح	�سامل	وعميق	ملنظومتنا	الرتبوية	وخا�سة	يف	جوانبها	البيداغوجية	التي	تعنينا	يف	

منوذجنا	املقرتح	.	دون	اإهمال	،	بطبيعة	احلال	،	لبقية	جوانب	منظومة	الرتبية	والتكوين	التي	

ينبغي	اأن	ي�سملها	الإ�سالح	،	مبا	فيه	اإ�سالح	الو�سعية	املزرية	للبحث	العلمي	الأ�سا�سي	منه	على	

وجه	اخل�سو�س	،	حيث	تنبع	وتن�ساأ	النماذج	وتتبلور	م�ساريع	احللول.

-		وهي	يف	نف�س	الآن	دعوة	لرد	العتبار	للباحثني	املحليني	وملخابر	البحث	الوطنية	يف	اجلامعات	

وموؤ�س�سات	التكوين	العليا	ودعمها	،	حتى	نكون	يف	م�ستوى	ابتكار	النماذج	واكت�ساف	النظريات	

العلمية	،	يف	جميع	القطاعات	احليوية	و	يف	مقدمتها	قطاع	الرتبية	والتعليم...

تفويت	 اأ�ساليب	 يف	 النظر	 اإعادة	 ومنها	 الإجراءات	 من	 العديد	 اإىل	 	، بذلك	 ارتباطا	 ندعو	 -		كما	

وزارة	 معها	 تتعامل	 ما	 كثريا	 التي	 الأجنبية	 املكاتب	 وخا�سة	 الدرا�سات	 مكاتب	 مع	 ال�سفقات	

ووكالت	 الدولية	 املنظمات	 ن�ساط	 ومراقبة	 ،وتقنني	 الوزارات	 من	 وغريها	 الوطنية	 الرتبية	

التعاون	و�سناديق	الدعم	والتي	يكون	لها	بالغ	الأثر	يف	اقرتاح	هذا	النموذج	اأو	ذاك	وبالتايل	يف	

و�سع	/	فر�س	ا�سرتاتيجيات	»الإ�سالح«	،	وتقومي	ن�ساطها	مبا	يخدم	امل�سلحة	الوطنية	قبل	كل	

�سيء	وي�ستجيب	للحاجيات	احلقيقية	لالأفراد	واجلماعات	يف	جميع	جمالت	التنمية.

المراجع :

-	اأبو حامد الغزايل	:	»اإحياء	علوم	الدين«،	من�سورات	دار	الكتب	العلمية	،	بريوت	1902.	

البيان	 وايف،جلنة	 الواحد	 عبد	 علي	 حتقيق	 :»املقدمة«،	 خلدون	 بن  الرحمن  -	 عبد 

العربي،بريوت،1968.

ط5،	 البي�ساء	 الرتبية،	 عامل	 من�سورات	 الكفايات«.	 »بيداغوجيا	 	: غريب	 الكرمي  -	 عبد 

.2004
-	اإخوان ال�سفا	:	»ر�سائل	اإخوان	ال�سفا«،	دار	بريوت،1983.

-	ال�رشيف اجلرجاين	:	»التعريفات«،	الدار	التون�سية	للن�رس،1971.

-	 زكريا مي�سال	:	»امللكة	الل�سانية	يف	مقدمة	ابن	خلدون«،	املوؤ�س�سة	اجلامعية	ببريوت،1986.

يف	 اللغوية	 املمار�سات	 خمرب	 والتعليمية«،	 اللغوية	 واآراوؤه	 خلدون	 »ابن	 	: حداد	 -	 فتيحة 

اجلزائر،2011.
-	املهدي املنجرة	:	»عوملة	العوملة«،	من�سورات	جريدة	الزمن	-	�سبتمرب،	2000.	
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-	حممد االأوراغي	:	»اكت�ساب	اللغة	يف	الفكر	العربي	القدمي«،	دار	الكالم	،املغرب،	1990.

الوحدة	 درا�سات	 مركز	 ومناق�سات«:	 درا�سات	 واحلداثة	 »الرتاث	 	: اجلابري	 عابد  -	 حممد 

العربية	بريوت،2006.	

الفل�سفي«،طبعة	مركز	 تراثنا	 قراءات	معا�رسة	يف	 اجلابري:	»نحن	والرتاث:	 عابد  -	 حممد 

درا�سات	الوحدة	العربية	،	بريوت	،2006.

-	 حممد الدريج	:	»الكفايات	يف	التعليم«	من	اأجل	تاأ�سي�س	علمي	للمنهاج	املندمج	ـ	الدار	البي�ساء	

	.2005
التعليم	:	قراءة	نقدية«،موقع	 الدريج	:	»بيداغوجيا	الإدماج	يف	�سياق	تطوير	مناهج	 -	 حممد 

جملة	)املدر�س	(	13	almoudaris،	يونيو	2011.
�سغوط	 …اأم	 الواقع	 متطلبات	 علمية…  معايري	 	: التعليم	 مناهج	 »تطوير	 	: الدريج	 -		حممد 

خارجية	؟	” ال�سل�سلة	ال�سهرية	املعرفة	للجميع	العدد	-33	الرباط،	2005.
التعليم«	،	من�سورات	 التعليم	،مناذج	وجتارب	ل�سمان	جودة	 الدريج	:	»املعايري	يف	 -	 حممد 

�سل�سلة	املعرفة	للجميع،	الرباط	.	” 2008.
املندمج	 املنهاج	 	: املغربية	 التعليمية	 املنظومة	 يف	 الدرا�سية	 املناهج	 »تطوير	 	: الدريج	 -	 حممد 

ومقاربة	التدري�س	بامللكات	منوذجا«	،جملة	املدر�س،	18	مار�س	2012	.

-	 حممود ال�سِيد :	»	الرتاث	بني	املا�سي	احلي	والغد	املن�سود«،	درا�سة	مقدمة	للموؤمتر	الثامن	ملجمع	

اللغة	العربية	بدم�سق،	نوفمرب2009.	عن	علي	القا�سمي:	مفهوم	القطيعة	مع	الرتاث	يف	فكر	
اجلابري«،	جملة	الثافة	املغربية	،	الن�سخة	اللكرتونية	،	وزارة	الثقافة،الرباط،2012.

-	 حم�سن بـجـا :	»منهجية	التعليم	يف	مقدمة	ابن	خلدون«	و	»املنظور	اخللدوين	للتعليم«،	موقع	

مكتبتنا	العربية	الرباط،2010.
-	 جنيب كمال	:	»اإ�سالح	التعليم	بني	التبعية	و	ال�ستقالل«	جملة	الرتبية	املعا�رسة	،	العدد28،	

�سبتمرب	1993
-	 ح�سن �سحاتة	:	»مداخل	اإىل	تعليم	امل�ستقبل	يف	الوطن	العربي«	،	الدار	امل�رسية	اللبنانية	،	

القاهرة	،	2004
العدد	  – الأوائل«	 امل�سلمني	 عند	 الأولد	 وتن�سئة	 الرتبوي	 »الفكر	 االإ�سالمي:	 الوعي  -	 جملة 

)519(	،	الكويت،	نوفمرب	2008	.	
	،	1999 اأكتوبر	 	، والتكوين«	 للرتبية	 الوطني	 »امليثاق	 	: والتكوين	 للرتبية  اخلا�سة  -	 اللجنة 

الرباط	.	

-	 وزارة الرتبية الوطنية	:	»الكتاب	الأبي�س«،جلان	مراجعة	املناهج	الرتبوية	املغربية	للتعليم	

البتدائي	والثانوي	الإعدادي	و	التاأهيلي،	الرباط	،	يونيو	2002.

التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم





مقاالت علمية لطلبة الدكتوراه
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صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
عمران حممد م�سعود �سو

كلية	علوم	الرتبية	-	جامعة	حممد	اخلام�س	– ال�سوي�سي

مقدمة :	تلعب	املدر�سة	دورًا	بارزًا	يف	منو	وتقدم	املجتمع	باعتبارها	الرائدة	لعملية	التطور	

التي	تواجه	املجتمع،	فعن	طريقها	يتم	 للم�ساكل	الراهنة	وامل�ستقبلية	 مبا	ت�سهم	به	من	حلول	

التي	 امل�سكالت	 ت�سخي�س	 ت�سهم	يف	 املجتمع،	والتي	 اإليها	 التي	يحتاج	 الب�رسية	 القوى	 اإعداد	

العناية	كبرية	 يتعر�س	لها	املجتمع	والبحث	عن	حلول	علمية	وعملية	لها.	ومن	هنا	كانت	

من	 له	 مبا	 فاملدير	 التعليمية،	 العملية	 عن	 الأول	 امل�سوؤول	 بو�سفه	 املدر�سة	 مدير	 ب�سفات	

�سفات	يلعب	دورًا	فاعاًل	ومهمًا	يف	حتقيق	الأهداف	املرجوة	من	املدر�سة.

مشكلة البحث :

اإن	املتتبع	لو�سع	الإدارة	املدر�سية	يف	ليبيا	ب�سفة	عامة،	يالحظ	اأن	معظم	مدراء	املدار�س	البتدائية	

ل	تتوافر	فيهم	ال�سفات	واملقومات	التي	جتعلهم	قادرين	على	القيام	مبهامهم	بامل�ستوى	املطلوب،	

	�سخ�س	كان،	بل	يتطلب	مْن	يقوم	به	اأن	يكون	 حيث	اإن	العمل	الإداري	ل	ميكن	اأن	يقوم	به	اأيرّ

على	قدر	كاف	من	الكفاءة	ال�سخ�سية	واملهنية،	وهذا	يقت�سي	�رسورة	اإجراء	درا�سة	علمية	ملعرفة	

هذه	ال�سفات	من	وجهة	نظر	املعلمني،	حتى	يتمكن	مدير	املدر�سة	البتدائية	من	القيام	بدور	اإيجابي	

يف	النهو�س	بالعملية	التعليمية؛	لذا	حاولت	هذا	البحث	الإجابة	عن	الت�ساوؤل	الرئي�س	التايل:	ما	اأهم	

�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون؟

أهمية البحث :

تكمن	اأهمية	البحث	فاإن	معرفة	مدير	املدر�سة	مبا	يف�سله	املعلمني	من	�سفات	ميكن	اأن	ت�ساعده	يف	

امل�سوؤولني	 ت�ساعد	 اأن	 الدرا�سة	ميكن	 نتائج	هذه	 اإن	 التعليمية،	كما	 العملية	 �سلوكه	مبا	يخدم	 تعديل	

والقائمني	على	�سئون	الرتبية	والتعليم	يف	و�سع	�سوابط	ومعايري	بخ�سو�س	اختيار	مدير	املدر�سة	

النف�سية	 الجتاهات	 ومواكبة	 والتالميذ	 املعلمني	 وحاجات	 يتما�سى	 مبا	 وتوجيهه	 اإعداده	 وطرائق	

الرتبوية	احلديثة.
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أهداف البحث :

يهدف البحث اإىل حتقيق ما يلي:

1-	معرفة	اأهم	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون.
ملتغري	 تبعًا	 املعلمون	 يراها	 كما	 البتدائية	 املدر�سة	 مدير	 �سفات	 يف	 الفروق	 عن	 2-		الك�سف	

اخلربة.

ملتغري	 تبعًا	 املعلمون	 يراها	 كما	 البتدائية	 املدر�سة	 مدير	 �سفات	 الفروق	يف	 على	 3-		التعرف	
املوؤهل	العلمي.

فروض البحث : 

عمل	البحث	على	حتقيق	اأهدافه	من	خالل	الإجابة	عن	ال�سوؤال	الرئي�س	التايل:	

الفر�سني	 منه	 انبثق	 والذي	 املعلمون؟	 يراها  كما  االبتدائية  املدر�سة  مدير  �سفات  اأهم  ما  �س/	

الآتيني:

1-		ل	توجد	فروق	ذات	دللة	اإح�سائية	عند	م�ستوى	0.05	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	
كما	يراها	املعلمون	تبعًا	ملتغري	اخلربة.

2-		ل	توجد	فروق	ذات	دللة	اإح�سائية	عند	م�ستوى	0.05	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	
كما	يراها	املعلمون	تبعًا	ملتغري	املوؤهل	العلمي.

حدود البحث :
معلمي	 نظر	 وجهة	 من	 البتدائية	 املدر�سة	 مدير	 �سفات	 اأهم	 معرفة	 على	 البحث	 اقت�رس	

الزهراء	 تعليم	 ملكتب	 التابعني	 الأ�سا�سي،	 التعليم	 من	 البتدائية(	 )املرحلة	 الأول	 ال�سق	 ومعلمات	

العام	 خالل	 فعاًل،	 بالتدري�س	 يقومون	 والذين	 املدار�س،	 مبختلف	 الليبية،	 اجلفارة	 مبحافظة	

الدرا�سي	2009 – 2010.

مصطلحات البحث :
1-  الصفات :	هي	جموعة	ال�سمات	ال�سخ�سية	واملهنية	والجتماعية	والأخالقية	والنفعالية	التي	

متيز	الفرد،	اأو	متكنه	من	القيام	بالوظائف	على	خري	وجهة.	

2- مدير المدرسة :	مدير	املدر�سة	هو	القائد	الرتبوي	الذي	يت�سف	بخ�سائ�س	ومهارات	تتطلبها	
طبيعة	الأدوار	التي	يتوقع	ممار�ستها	يف	اأثناء	اإدارته	للمدر�سة	يف	�سوء	وظيفته	وعمله	كقائد	اإداري	

يف	مدر�سته.
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4-  المعلمون :	يق�سد	بهذا	امل�سطلح:	املعلمون	واملعلمات	املكلفون	بالتدري�س	فعاًل	خالل	العام	
الدرا�سي	2009/ 2010	من	ال�سق	الأول	)املرحلة	البتدائية(	من	التعليم	الأ�سا�سي	مبكتب	تعليم	

الزهراء	مبحافظة	اجلفارة	الليبية.

الدراسات السابقة :

والكفايات	 التعليمية	 ال�سلوكيات	 معرفة	 اإىل	 هدفت	 حيث	 	)1995( �سنودة	 فهمي  اأميل  •  درا�سة 
املرتبطة	مبدراء	املدار�س	واملواقف	التي	حتدث	بها	وبلغت	عينة	الدرا�سة	48	مديرًا	يف	حمافظة	

ال�سلوكيات	 حتليل	 اأن	 اإىل:	 الدرا�سة	 وتو�سلت	 ال�سخ�سية	 املقابالت	 اأ�سلوب	 ا�ستخدمت	 طنطا،	

خم�سة	جمالت	 وهناك	 واإعداده	 بتعليمه	 تتعلق	 تعليمية	 كفاية	 	24 على	 يحتوي	 للمدير	 التعليمية	
مهارية	تعتمد	على	مهارة	املدير،	وخم�سة	متغريات	�سخ�سية	تتعلق	ب�سخ�سية	املدير	و�سماته،	واأن	

هناك	ع�رسة	متغريات	موقفية	تت�سل	باملوقف	الذي	حتدث	فيه،	وذلك	عند	مقارنتها	بدرا�سات	

اأكرث	 يكون	 والن�ساط	 باملهارة	 يتمتع	 الذي	 القائد	 واأن	 القيادة،	 وممار�سة	 املدر�سية	 الإدارة	 يف	

ا�ستقاللية	والتزامًا	بالعمل.

•  درا�سة اأبو كف	)1994(	وهدفت	اإىل	التعرف	على	اأهم	ال�سفات	ال�سخ�سية	ملدير	املدر�س	الثانوية	
يف	الأردن	وتكونت	عينة	الدرا�سة	من	)136(	مديرا	ومديرة	من	مدراء	الرتبية	والتعليم	لعمان	
ا�ستجوابات	 خالل	 من	 الدرا�سة	 نتائج	 دلت	 وقد	 ال�سواحي،	 ومدراء	 والثانية	 الأوىل	 الكربى	

املدراء	واملديرات	الذاتية	على	فقرات	مقيا�س	)جلوردون(	بعد	تعريب	فقراته	على	اأن	هناك	اأربع	

�سمات	�سخ�سية	يت�سف	بها	املدراء	واملديرات	ب�سكل	متفاوت	وهى:	�سمة	ال�سيطرة	وامل�سوؤولية،	

فعالية	عالية	 ال�سابقة	ذات	 الأربع	 ال�سمات	 اعترب	 النفعايل،	وال�سمة	الجتماعية	وقد	 والتزان	

بالن�سبة	ملجالت	املمار�سات	الإدارية،	ووجود	فروق	بني	الإداريني	يف	هذه	ال�سمات	يوؤثر	على	

	ال�سمات	ال�سخ�سية	من	 �سلوكهم	الإداري	ويف	اأرائهم	ملختلف	جوانب	العملية	الإدارية،	ولهذا	تعدَّ

الأ�س�س	التي	يجب	اأن	يوؤخذ	بها	يف	عملية	اختيار	مدير	املدر�سة	الثانوية.	

•  درا�سة عبداحلميد �سالم	)2004(	هدفت	اإىل	معرفة	�سمات	املدرين	الفاعلني	للمدار�س	وبيئتهم	
على	 ذلك	 وتاأثري	 للمدير	 ال�سخ�سية	 واخل�سائ�س	 الفنية	 امليول	 حتديد	 ا�ستهدفت	 حيث	 الإدارية	

اأ�سلوب	القيادة	واملوقف	الإداري،	وبلغت	عينة	الدرا�سة	)36(	مدير	مدر�سة	يف	حمافظة	اجليزة	

وا�ستخدمت	بع�س	ال�ستفتاءات	املعدة	لقيا�س	متغريات	الدرا�سة،	وتو�سلت	الدرا�سة	اإىل	وجود	

املدير	 بني	 متجان�سة	 عالقة	 خلق	 اإىل	 يوؤدي	 الدميقراطية	 القيادة	 اأ�ساليب	 مع	 الفنية	 الهتمامات	

واأع�ساء	هيئة	التدري�س،	وت�سري	النتائج	اأي�سًا	اإىل	اأن	املدراء	يقومون	بالتوفيق	بني	الحتياجات	

ال�سخ�سية	واملدر�سية.

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
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اإلطار النظري :

• مفهوم االإدارة املدر�سية :

هي	لكل	املنظم،	الذي	يتفاعل	بايجابية	داخل	املدر�سة	وخارجها	وفقًا	ل�سيا�سة	عامة	وفل�سفة	تربوية	

ت�سعها	الدولة	رغبة	يف	اإعداد	النا�سئني	مبا	يتفق	واأهداف	املجتمع	وال�سالح	العام	للدولة.

• مفهوم مدير املدر�سة :

والعاملني	 املعلمني	 يوظف	 اأن	 الإدارية	 بكفاءته	 ي�ستطيع	 الذي	 الرتبوي	 القائد	 هو	 املدر�سة	 مدير	

اإليه	العملية	التعليمية	الرتبوية،	وهذا	ل	يتحقق	 والتالميذ	والآباء،	بل	واملجتمع	لتحقيق	ما	تهدف	

واأ�ساليبه،	وقادرًا	على	 ذاته	 بكافة	جوانب	عمله	حري�سًا	على	تطوير	 ذا	وعي	 للمدير	ما	مل	يكن	

التطوير	والتنفيذ	والتعامل	الرتبوي	ال�سليم	مع	اجلميع.

• �سفات مدير املدر�سة :

للعبء	امللقى	على	عاتق	الإدارة	املدر�سية	يف	ع�رسنا	احلديث،	والتحديات	التي	تواجهها	وما	حدث	

لها	من	تغريات	جذرية	فاإن	ذلك	يحتم	اأن	يكون	مدير	املدر�سة	مت�سفًا	ب�سفات	وخ�سائ�س	ل	تقت�رس	

على	اخلربة	التدري�سية	اأو	املهارة	فقط	كما	كان	�سابقًا،	مما	جعل	حتديد	�سفات	معينة	للمدير	اجليد	من	

اأ�سعب	الأمور	التي	تواجه	الباحثني	واملهتمني	بالرتبية،	حيث	ل	يوجد	اتفاق	بني	هوؤلء	الباحثني	

يف	حتديدها،	ويوؤكد	بع�س	الباحثني	على	اأن	هناك	�سفات	وخ�سائ�س	عامة	اإذا	ما	توافرت	لدى	

اأي	مدير	و�سف	باأنه	كفء	وجيد	وهي	كما	يلي:

1.		�سفات	اإميانية	وخلقية	منها:	الإميان	ال�سادق	والقوي	بالله	تعاىل،	الإملام	باملبادئ	والقيم	
والقواعد	الدينية	واللتزام	بتعاليم	الدين.

البديهة،	وروح	اخللق	والإبداع	واملباداأة،	 الذكاء	و�رسعة	 2.		�سفات	عقلية	معرفية	ومنها:	
�سداد	الراأي	واحلكمة	يف	الت�رسف،	ال�سك	املنهجي،	دقة	املالحظة.

3.		�سفات	انفعالية	ووجدانية	ومنها:	قوة	ال�سخ�سية	وجاذبيتها،	الن�سج	النفعايل،	الن�سباط	
يف	ال�سلوك،	التوافق	النف�سي	مع	الذات	والآخرين،	التوازن	العام.

4.		�سفات	بدنية	ومظهرية	ومنها:	ال�سالمة	من	العاهات،	ح�سن	الهيئة	وجمال	املظهر،	نظافة	
البدن	والثوب.	

الذات،	 ونكران	 الت�سحية	 روح	 الجتماعية،	 اخلدمة	 روح	 ومنها:	 اجتماعية	 5.		�سفات	
امل�ساركة	الوجدانية،	احرتام	النظام	العام	والقيم	والتقاليد	ال�سائدة	يف	املجتمع.

6.	�سفات	مهنية	ومنها:	الإميان	باأهمية	مهنة	التعليم،	الرغبة	يف	املهنة	واحلما�س	لها.
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ومن ال�سفات الواجب توافرها اأي�سا يف مدير املدر�سة اجليد ما يلي : 

اأو	املجال	الذي	يعمل	فيه،	حيث	مل	تعد	املهارة	مبنية	على	 �أ –  اأن	يكون	متخ�س�سًا	يف	اجلانب	

تعتمد	على	الخت�سا�س	وعلى	مبادئ	 اأ�سبحت	 بل	 ال�سنني	 املمار�سة	خالل	عدد	من	 خربة	

وو�سائل	واأ�ساليب	اإدارية	علمية.

ب –  اأن	يكون	ذو	ثقافة	وا�سعة	اقت�سادية	واجتماعية	ملمًا	باخلطط	املو�سوعية	للتطوير	الجتماعي	

والقت�سادي.	

العملية	 اإىل	 الكلية	 وبنظرته	 املجتمع	 داخل	 حركته	 يف	 للتعليم	 وا�سحة	 بروؤية	 يتحلى	 –  اأن	 ج	

الرتبوية.

د	–  اأن	يتمتع	ب�سخ�سية	متما�سكة	ومتوازنة،	بعيدًا	عن	التعقيد	وحب	ال�سيطرة	اأو	ال�سعور	بال�سعف	
والتخاذل،	واثقًا	من	نف�سه	بال	غرور،	وي�ستطيع	اتخاذ	القرارات	يف	الوقت	املنا�سب.

هـ	–  اأن	يتعامل	مع	النا�س	بطريقة	دميقراطية	حقيقية	داخل	الإدارة	اأو	خارجها	ويبدي	مرونة	
كبرية	يف	عالقاته	بالآخرين	يف	مواجهة	امل�سكالت	الطارئة	على	العمل.

و –  اأن	يركز	على	عمله	وعالقاته	بالآخرين	وعلى	اجلوانب	الإن�سانية	اأكرث	من	التم�سك	باللوائح	

والتنظيمات	وال�سكليات	يف	العمل	الإداري.

هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى ي�ستطيع مدير املدر�سة القيام بواجباته على الوجه االأكمل اإذا 

توافرت فيه ال�سفات االآتية :

من	 معه	 العاملني	 جميع	 على	 هذا	 ينعك�س	 بحيث	 عاتقه	 على	 امللقاة	 بامل�سوؤولية	 1.		الإح�سا�س	
)معلمني،	واإداريني،	وفنيني،	وتالميذ(.

2.	مراعاة	العدالة	يف	التعامل	مع	املعلمني	من	دون	حماباة	اأو	حتيز.
3.	اتخاذ	القرارات	ب�سورة	علنية،	بعد	مناق�سة	واقتناع.

4.	القدرة	على	اإبداء	املالحظات	البناءة	من	دون	�سخرية	اأو	انتقا�س	من	قدر	العاملني	معه.
للبذل	 وال�ستعداد	 الآخرين	 اآراء	 من	 ال�ستفادة	 مع	 ال�سداقات	 اكت�ساب	 على	 5.		القدرة	

والت�سحية.

6.		متتعه	بال�سحة	والن�ساط	والدافع،	والطموح،	واملثابرة،	وال�سجاعة،	والقدرة	على	حتمل	
امل�سوؤولية،	واملباداأة،	والقدرة	التنظيمية.

باالإ�سافة اإىل ال�سفات االآتية املتمثلة يف ما يلي :

الإن�سانية،	 بالطبيعة	 يتعلق	 فيما	 اأ�سا�سية	 نتائج	 من	 النف�س	 علماء	 اإليه	 تو�سل	 مبا	 1.		الإملام	
ومراحل	النمو،	و�سيكولوجية	التعلم.

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
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التعليمي	 املوقف	 ملقت�سيات	 وفقًا	 املختلفة	 العمل	 باأدوار	 القيام	 على	 قادرًا	 حيويًا	 يكون	 2.		اأن	
ومتطلباته.

3.		اأن	تكون	لديه	خلفية	عن	املجتمع	املحيط	باملدر�سة	والظروف	التي	تعرتيه	حتى	يتمكن	من	
فهم	امل�سكالت	التي	تعرت�سه.

4.		اأن	يكون	ملدير	املدر�سة	عني	فاح�سة	وخربة	متكنه	من	معرفة	مواطن	القوة	وال�سعف	يف	
خمتلف	الربامج	الدرا�سية	والأن�سطة	ذات	العالقة	بها،	ماهرًا	يف	ا�ستخدام	الأ�ساليب	الفعالة	

يف	حتقيق	تقدم	هذه	الربامج	وتطويرها	ب�سكل	اإيجابي.

على	 اإيجابي	 تاأثري	 ذات	 ب�سخ�سية	 مت�سفًا	 وجتديده،	 العمل	 تطوير	 على	 قادرًا	 يكون	 5.		اأن	
القيادة	الواعية.

الرتبوية	 ال�سيا�سات	 ر�سم	 على	 وقادرًا	 بالغايات،	 الو�سائل	 ربط	 كيفية	 يعرف	 6.		اأن	
وتنفيذها.

7.		اأن	يتمتع	بالقدرة	على	ال�ستفادة	من	اخلدمات	الجتماعية	واملعينة	كتلك	التي	تقدم	بوا�سطة	
اأمناء	املكتبات،	والأخ�سائيني	الجتماعيني،	ومندوبي	ال�سحة	املدر�سية.

8.	اأن	يكون	ممن	تتوفر	فيه	ال�سفات	املميزة	له	والتي	من	اأهمها:

اأ.	القدوة	احل�سنة	يف	املظهر	والت�رسف	والن�سج	املتكامل.

ب.	احرتام	مواعيد	املدر�سة	واملواظبة	عليها.

ج.	ال�سعور	بامل�سوؤولية	والإخال�س	يف	الأداء.

د.	العدالة.

هـ.	اأن	يجمع	بني	احلزم	والعطف	واملحبة.

و.	اأن	يكون	خلوقًا.

ز.	اأن	يت�سف	باحلذر	واليقظة	واحليطة.

ح.	اأن	يهتم	بجوهر	الأمور	ول	ي�ستغرق	جل	وقته	يف	الأمور	الروتينية.

ط.	اأن	يكون	حازمًا	و�رسيع	البت	يف	الأمور	التي	تتطلب	ذلك	دون	تردد	اأو	اإبطاء.

ي.	اأن	يكون	قادرًا	على	التعبري	عن	نف�سه	بكل	دقة	وو�سوح	بالكتابة	واحلديث.

ك.	اأن	يت�سف	باملرونة	وعدم	اجلمود	يف	مواجهة	امل�ساكل	والأمور.

ل.	اأن	يت�سف	بالوعي	الكامل	جلوانب	اأبعاد	العمل.
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: • مهارات مدير المدرسة االبتدائية 

يف	 العاملة	 القوى	 قيادة	 عن	 امل�سوؤول	 الرتبوي	 الإداري	 القائد	 وهو	 املدر�سة،	 مدير	 ي�ستطيع	 ل	

العملية	الرتبوية	يف	موؤ�س�سة	تعليمية	توجيهها	نحو	الأهداف	الرتبوية	وحت�سني	التفاعل	الجتماعي	

بني	اأفرادها	بطريقة	موؤثرة،	اإىل	اأن	يتحقق	تعاونهم	ويرفع	م�ستوى	اأدائهم،	اإل	اإذا	توافرت	لديه	

جمموعة	من	املهارات	متكنه	من	اأداء	عمله	بنجاح	وهذه	املهارات	هي:

1.	مهاراته	يف	تطوير	املناهج	الدرا�سية	والتعليمية.
2.	مهاراته	يف	تكوين	العالقات	الجتماعية	الطيبة	بني	الطالب	واأع�ساء	هيئة	التدري�س.

3.	مهاراته	يف	تقومي	اخلطة	الرتبوية	وترجمة	برنامج	املدر�سة	اإىل	خطة	واقعية.
4.	مهاراته	يف	تنظيم	برامج	املدر�سة	املختلفة	لتحقيق	اأهدافها	املرجوة.

5.	مهاراته	يف	تفوي�س	ال�سلطة.

بينما	اأكدت	درا�سات	اأخرى	اأن	هناك	جمموعة	من	املهارات	ال�رسورية	لرجل	الإدارة	يف	املجال	

الرتبوي،	و�سنفت	هذه	املهارات	اإىل:

1. املهارات الت�سورية :

وتتمثل	يف	القدرة	على	اإدراك	املوقف	اأو	املو�سوع	ككل،	وحتليله	اإىل	عنا�رسه	الأ�سا�سية	وحتديد	ما	

بينها	من	عالقات،	والتفكري	يف	امل�ستقبل	الإعداد	له	فهي	تتعلق	مبدى	كفاءة	مدير	املدر�سة	يف	ابتكار	

الأفكار	والإح�سا�س	بامل�سكالت،	والتفنن	يف	اإيجاد	حلول	لها،	وجمع	و�سياغة	الآراء	حولها.

2. املهارات الفنية :

وهي	تتعلق	بالأ�ساليب	والطرائق	التي	ي�ستخدمها	املدير	يف	ممار�سته	لعمله	ومعاجلته	للمواقف	التي	

ي�سادفها	وهذا	يتطلب	منه	تعميق	اجلانب	العلمي	للعملية	الإدارية	وزيادة	مهاراته	با�ستمرار.

3.املهارات االإن�سانية :

تتعلق	هذه	املهارات	مبراعاة	املدير	للعالقات	الإن�سانية	عند	التعامل	مع	الآخرين	وتتمثل	يف	احرتام	

�سخ�سية	الآخرين	واآرائهم	وحاجاتهم	والثقة	املتبادلة	بينهم.

بينما	ذكرت	درا�ساٌت	اأخرى	اأن	مهارات	املدير	هي:

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
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1. مهارة ال�سلوك ال�سخ�سي للقائد الفعال :

	وتتمثل	هذه	املهارات	يف	:

اأ.	اإح�سا�سه	جتاه	م�ساعر	املجموعة.

ب.	يوفق	بني	احتياجاته	واحتياجات	اجلماعة.

ج.		يتعلم	كيف	ي�سمع	بانتباه	ومي�سك	عن	النقد	غري	الهادف	اأو	التعليمات	ال�سافرة	من	جانب	

الأع�ساء.

2. مهارة االت�سال :

اأ.	اأن	يقوم	بعمل	ات�سال	جيد	ملتابعة	عمل	العاملني	معه	كجزء	روتيني	من	وظيفته.

ب.	يتاأكد	اأن	كل	واحد	ل	يفهم	فقط	ما	يحتاجه	ولكن	اأي�سًا	ملاذا	احتاجه	؟

3. مهارة امل�ساواة :

القيادة	م�ساركة	ولي�ست	احتكارًا	واأن	كل	واحد	مهم	ويحتاج	 اأن	 اأن	يعرف	 الفعال	يجب	 والقائد	

للتعريف	به

4. مهارة التنظيم :

اأ.	يجب	اأن	يفتت	امل�ساكل	الكبرية	اإىل	م�ساكل	اأ�سغر.

ب.	امل�ساركة	يف	اإتاحة	الفر�س	وممار�سة	امل�سوؤوليات.

ج.	تنمية	اأهداف	بعيدة	وق�سرية	املدى.

د.	يخطط،	يعمل،	يتابع،	يقيم.

إجراءات البحث :

ويت�سمن	هذا	اجلزء	و�سفًا	ملنهج	البحث	وجمتمعها	وعينتها	واأداتها	وثباتها،	وكذلك	الإجراءات	

والطرائق	الإح�سائية	التي	مت	ا�ستخدامها.

منهج البحث :

املنهج	 ا�ستخدم	 املعلمون،	 املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	 املتعلقة	ب�سفات	مدير	 البحث	 نظرًا	لطبيعة	

القائمة،	وي�ساعد	على	 اإىل	حقائق	دقيقة	عن	الظروف	 اإمكانية	الو�سول	 الو�سفي،	ملا	يوفره	من	

ا�ستنباط	عالقات	مهمة	ب�ساأن	الظاهرة	املدرو�سة	وتف�سري	جيد	ملعنى	البيانات.
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مجتمع البحث وعينته :

التعليم	 من	 البتدائية(	 )املرحلة	 الأول	 ال�سق	 ومعلمات	 معلمي	 من	جمموع	 البحث	 ن	جمتمع	 تكورّ

	،2010 –  2009 الدرا�سي	 العام	 الليبية	خالل	 الزهراء	مبحافظة	اجلفارة	 الأ�سا�سي	مبكتب	تعليم	
وبلغ	عددهم	)600(	معلما	ومعلمة،	منهم	)150(	معلما	و)450(	معلمة،	تبعًا	للمدار�س	قيد	الدرا�سة،	
وهي	)خالد	بن	الوليد،	الراية	اخل�رساء،	الزهراء	اجلنوبية،	الزهراء	الو�سطى،	الزهراء	املركز،	

البحث	 عينة	 منه	 اختريت	 حيث	 م�سعود(،	 ال�سهيد	 الأيوبي،	 الدين	 �سالح	 الغربية،	 الزهراء	

باأ�سلوب	العينة	الن�سبية	ب�سكل	ع�سوائي،	مبا	يكفل	متثيل	العينة	ملجتمع	الدرا�سة	بن�سبة	%25،	وبلغ	

جمموع	اأفراد	العينة	)150(	معلمًا	ومعلمة،	منهم	)38(	معلمًا،	)112(	معلمة،	واجلدولن	التاليان	
يو�سحان	توزيع	اأفراد	عينة	البحث	بح�سب	متغري	اخلربة،	ومتغري	املوؤهل	العلمي.

جدول رقم	)1(	:	يو�سح	تكرار	�سنوات	اخلربة	لإفراد	عينة	الدرا�سة

الن�سبة املئوية %عدد التكرار�سنوات اخلربة

%9563اأقل	من	ع�رسة	�سنوات
%5537اأكرث	من	ع�رسة	�سنوات

%150100املجمــــوع

�سنوات	 ع�رس	 من	 اأقل	 التي	 اخلربة	 �سنوات	 تكرار	 عدد	 اأن	 	)1( رقم	 ال�سابق	 اجلدول	 من	 يت�سح	
لأفراد	عينة	الدرا�سة	بلغ	)95(	بينما	بلغ	عدد	التكرار	ل�سنوات	اخلربة	التي	اأكرث	من	ع�رس	�سنوات	

.)55(

جدول رقم )2(	:	يبني	تكرار	متغري	املوؤهل	العلمي	لأفراد	عينة	الدرا�سة

الن�سبة املئوية %التكراراملوؤهل العلمير.م

%5838.7دبلوم	متو�سط1.

%2919.3دبلوم	عايل2.

%3120.7لي�سان�س3.

%3221.3بكالوريو�س4.
%150100املجمـــــــوع

يت�سح	من	اجلدول	ال�سابق	رقم	)2(	اأن	عدد	املعلمني	من	حملة	الدبلوم	املتو�سط	فاق	عدد	املعلمني	
يف	املوؤهالت	الأخرى،	حيث	بلغ	)58(	معلمًا	ومعلمة،	وبلغ	عدد	املعلمني	من	حملة	املوؤهل	العلمي	

 )31( اللي�سان�س	 العلمي	 املوؤهل	 املعلمني	من	حملة	 وبلغ	عدد	 معلمًا	ومعلمة،	 	)29( العايل	 الدبلوم	

معلمًا	ومعلمة،	وبلغ	عدد	املعلمني	من	حملة	املوؤهل	العلمي	البكالوريو�س	)32(	معلمًا	ومعلمة	لي�سبح	
حجم	العينة	الكلي	)150(	معلمًا	ومعلمة.

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
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أداة البحث :
الأول	متعلق	 ال�ستبانة	من	جزئيني،	اجلزء	 الدرا�سة،	وتكونت	 ا�ستبانة	تتالءم	واأهداف	 بناء	 مت	

خم�سة	جمالت	 وتقع	يف	 فقرة	 	)27( من	 يتاألف	 الثاين	 واجلزء	 املبحوثني،	 عن	 عامة	 مبعلومات	

وهي:	)جمال	ال�سفات	ال�سخ�سية،	وجمال	ال�سفات	املهنية،	وجمال	ال�سفات	الأخالقية،	وجمال	

ال�سفات	الجتماعية،	وجمال	ال�سفات	النفعالية(.

صدق األداة :
للتاأكد	من	�سدق	م�سمون	الأداة	ومدى	مالءمتها	لالأهداف	التي	و�سعت	من	اأجلها	اعتمدنا	يف	قيا�س	

ال�سدق	على	ال�سدق	الظاهري	لالأداة،	حيث	مت	عر�س	ال�ستبانة	على	جمموعة	من	املحكمني	من	

ذوي	اخلربة	والدراية	يف	هذا	املجال،	وقد	مت	حذف	ثالث	فقرات	من	اأ�سل	)30(	فقرة،	وبعد	ذلك	

ُعر�ست	ال�ستبانة	املعدلة	على	املحكمني	اأنف�سهم	مرة	اأخرى،	وذلك	قبل	اعتمادها	ب�سكلها	النهائي،	

وعدرّت	موافقة	الأ�ساتذة	على	ال�ستبانة	حتقيقًا	ل�سدق	الأداة.

ثبات األداة :
جمتمع	 من	 ا�ستطالعية	 عينة	 عل	 جتربتها	 مت	 و�سالحيتها،	 الأداة	 �سدق	 من	 التاأكد	 مت	 اأن	 بعد	

الدرا�سة،	وقد	وجد	اأن	معامل	الثبات	لالأداة	بلغ	)0.933(	با�ستخدام	معامل	الثبات	بطريقة	)األفا(.	

على	جمالتها	 موزعة	 فقرة	 	)27( من	 تتكون	 النهائية	 ب�سورتها	 الأداة	 اأ�سبحت	 الإجراء	 وبهذا	
الآتية:	جمال	ال�سفات	ال�سخ�سية	)5(	فقرات،	وجمال	ال�سفات	املهنية	)7(	فقرات،	وجمال	ال�سفات	

الأخالقية	)5(	فقرات،	وجمال	ال�سفات	الجتماعية	)5(	فقرات،	وجمال	ال�سفات	النفعالية	)5( 
فقرات.

المعالجة اإلحصائية :
الإح�ساء	 ا�ستخدام	 مت	 فرو�سها	 �سحة	 واختبار	 الرئي�س،	 الدرا�سة	 �سوؤال	 على	 الإجابة	 بهدف	

لكل	 النظري	 واملتو�سط	 املعياري،	 والنحراف	 احل�سابي،	 املتو�سط	 وي�سمل	 للبيانات	 ال�ستدليل	

فقرة	وجمال	من	جمالت	الأداة،	واختبار	)ت(،	واختبار	التباين	الأحادي،	واختبار	اأقل	فرق	

معنوي،	كما	مت	ح�ساب	التكرارات	والنحرافات	املعيارية	لكل	فقرة،	كما	ا�ستخدم	معامل	)األفا(	

للثبات.

نتائج البحث :
اأوًل:	النتائج	املتعلقة	بالإجابة	عن	ال�سوؤال	الرئي�س	والذي	ين�س	على	»ما	اأهم	�سفات	مدير	املدر�سة	

املعيارية	 احل�سابية	والنحرافات	 املتو�سطات	 ا�ستخدام	 املعلمون؟«،	حيث	مت	 يراها	 كما	 البتدائية	

واملتو�سط	النظري	ل�ستجابات	اأفراد	العينة.	وفيما	يلي	عر�س	نتائج	الدرا�سة	ومناق�ستها	وتف�سريها	

ح�سب	كل	جمال	من	جمالت	الدرا�سة.
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1- جمال ال�سفات ال�سخ�سية :

 جدول رقم	)3(	:	يو�سح	اأهم	ال�سفات	ال�سخ�سية	ملدير	املدر�سة	البتدائية

كما	يراها	املعلمون	مرتبة	ترتيبًا	تنازليًا	ح�سب	قيم	املتو�سطات	احل�سابية

الفقــراتت
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�سط

النظري
الرتبة

2.400.711.52يتمتع	ب�سحة	جيدة	1
2.300.691.55يتمتع	بقدر	كاف	من	ال�سحة	النف�سية	2
2.260.711.59يتمتع	ب�سخ�سية	جادة	ومن�سبطة	3
2.190.701.513يتمتع	بدرجة	كبرية	من	الذكاء	والفطنة	4
1.990.841.521يتمتع	مبظهر	�سخ�سي	جذاب	5

11.147.5املتو�سط	العام

من	خالل	النظر	اإىل	نتائج	اجلدول	رقم	)3(	يت�سح	اأن	كل	ال�سفات	ال�سخ�سية	ملدير	املدر�سة	البتدائية	

الدرا�سة،	وذلك	بح�سولها	على	متو�سطات	ح�سابية	 املعلمون	كانت	مهمة	لأفراد	عينة	 يراها	 كما	

�سهلة	 مهمة	 تعد	 مل	 املدر�سية	 الإدارة	 اأن	 النتيجة	 هذه	 تف�سري	 النظري،	وميكن	 املتو�سط	 من	 اأعلى	

اأ�سبحت	 بل	 والعاملني،	 التالميذ	 تتمثل	يف	ح�رس	ح�سور	وغياب	 )روتينية(	 اأعمال	 تنح�رس	يف	

ومناهج،	وجدول	 )تالميذ،	ومعلمني،	 من	 التعليمية،	 العملية	 عنا�رس	 كافة	 ت�سمل	 تربوية	 مهمة	

مدر�سي،	واأن�سطة	مدر�سية،	وتنظيم،	واأبنية	وجتهيزات،	ومعامل،	وور�س(،	تتطلب	الإ�رساف	

والتن�سيق	واملتابعة	الدائمة	طوال	اليوم	الدرا�سي،	حيث	اإن	مهام	وم�سوؤوليات	كهذه	تتطلب	جهدًا	

كبريًا	ومتوا�ساًل،	ول	ميكن	اأن	يقوم	بها	اإل	من	يتمتع	ب�سفات	�سخ�سية	جيدة	ت�ساعده	على	القيام	

بهذه	الأعباء	امللقاة	على	عاتقه	ومتابعتها	بكل	ن�ساط	وحيوية.

2- جمال ال�سفات املهنية :

 جدول رقم	)4(	:	يو�سح	اأهم	ال�سفات	املهنية	ملدير	املدر�سة	البتدائية

كما	يراها	املعلمون	مرتبة	ترتيبًا	تنازليًا	ح�سب	قيم	املتو�سطات	احل�سابية

الفقــراتت
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�سط

النظري
الرتبة

2.300.721.57له	خربة	عالية	يف	جمال	عمله	الرتبوي	1
2.280.671.58ميهد	لعمله	بطريقة	ممتازة2
2.180.791.514يظهر	اجتاهات	اإيجابية	نحو	مهنته3
2.160.781.515لديه	القدرة	على	اتخاذ	القرار	ال�سليم	4
2.120.871.517له	القدرة	على	مواجهة	املواقف	ال�سعبة5

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
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الفقــراتت
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�سط

النظري
الرتبة

2.030.861.520اأ�سلوبه	دميقراطي	يف	التعامل6
1.740.801.525يهتم	بتوجيه	واإر�ساد	املعلمني	والتالميذ	اأكادمييًا	7

14.8110.5املتو�سط	العام	

يت�سح	من	نتائج	اجلدول	ال�سابق	رقم	)4(	اأن	كل	ال�سفات	املهنية	ملدير	املدر�سة	كما	يراها	املعلمون	
املتو�سط	 من	 اأعلى	 ح�سابية	 متو�سطات	 على	 بح�سولها	 وذلك	 الدرا�سة،	 عينة	 لأفراد	 مهمة	 كانت	

النظري،	وميكن	تف�سري	هذه	النتيجة	اأن	العملية	التعليمية	مل	تعد	الطريقة	التقليدية	التي	تعتمد	على	

حيث	 والنف�سية،	 الرتبوية	 بالأ�س�س	 تاأخذ	 منظمة	 تربوية	 عملية	 اأ�سبحت	 بل	 واملحاكاة،	 التلقني	

تعتني	باملتعلم	وتعده	املحور	الأ�سا�س	يف	العملية	التعليمية	وحول	توفري	كل	الظروف	املنا�سبة	له،	

وا�ستغاللها	 والأن�سطة	 وتطويرها	 املناهج	 الفردية،	وحت�سني	 بالفروق	 تعتني	 عملية	 اأ�سبحت	 كما	

وكيفية	 والور�س	 واملعامل	 واأثاثها	 املدر�سية	 والأجهزة	 والأبنية	 املنهج،	 خدمة	 يف	 وتوظيفها	

ا�ستغاللها	يف	خدمة	العملية	التعليمية،	كما	اأ�سبحت	اأي�سًا	عملية	تعتني	بربط	املدر�سة	باملجتمع	املحلي	

وبناء	عالقات	اجتماعية	جيدة	باأ�رس	التالميذ.	كل	هذه	العمليات	ل	ميكن	اأن	يقوم	بها	اأي	�سخ�س	

بل	اأنها	تتطلب	�سخ�سًا	ذو	خربة	عالية	يف	املجال	الرتبوي	متفهمًا	لكل	الظروف	املدر�سية	وكيفية	

ا�ستغاللها	يف	خدمة	العملية	التعليمية.

3- جمال ال�سفات االجتماعية :

 جدول رقم	)5(	:	يبني	اأهم	ال�سفات	الجتماعية	ملدير	املدر�سة	البتدائية	

كما	يراها	املعلمون	مرتبة	ترتيبًا	تنازليًا	ح�سب	قيم	املتو�سطات	احل�سابية

الفقــراتت
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�سط

النظري
الرتبة

2.360.651.53يتناق�س	مع	املعلمني	وي�ستمع	اإىل	اآرائهم	1
2.230.701.510اجتماعي	يف	تعامله	مع	زمالئه2
2.190.811.512يعامل	املعلمني	معاملة	ح�سنة3
2.040.741.519يتقبل	اأعذار	املعلمني	4
1.900.841.524ي�ستمع	اإىل	م�ساكل	املعلمني	5

10.727.5املتو�سط	العام

يراها	 كما	 املدر�سة	 ملدير	 الجتماعية	 ال�سفات	 كل	 اأن	 	)5( رقم	 ال�سابق	 اجلدول	 نتائج	 من	 يلحظ	
اأعلى	من	 متو�سطات	ح�سابية	 بح�سولها	على	 الدرا�سة،	وذلك	 عينة	 لأفراد	 كانت	مهمة	 املعلمون	

	�سخ�س	 	من	ال�سفات	املهمة	يف	اأيرّ املتو�سط	النظري،	وميكن	تف�سري	ذلك	اأن	ال�سفات	الجتماعية	تعذَّ
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وزمالئه	 املدير	 بني	 والألفة	 واملحبة	 فالتعاون	 املهنة،	 هذه	 لطبيعة	 الإن�ساين	 اجلانب	 تعك�س	 لأنها	

املعلمني	من	العوامل	املهنية	التي	جتعله	مرغوبًا	فيه،	بحيث	يكون	م�سموع	الكلمة	ميكن	التعامل	معه	

يف	الآخذ	والعطاء.

4- جمال ال�سفات االأخالقية :

 جدول رقم	)6(	:	يبني	اأهم	ال�سفات	الأخالقية	ملدير	املدر�سة	البتدائية

كما	يراها	املعلمون	مرتبة	ترتيبًا	تنازليًا	ح�سب	قيم	املتو�سطات	احل�سابية

الفقــراتت
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�سط

النظري
الرتبة

2.430.631.51يتمتع	بالأخالق	الفا�سلة1
2.340.651.54خمل�س	يف	اأداء	عمله2
2.300.731.56يحرتم	جميع	العاملني	باملدر�سة3
1.980.901.522يحافظ	على	مواعيده4
1.740.971.526يعامل	اجلميع	بالعدل	وامل�ساواة5

10.797.5املتو�سط	العام

يتبني	من	خالل	نتائج	اجلدول	ال�سابق	رقم	)6(	اأن	كل	ال�سفات	الأخالقية	ملدير	املدر�سة	كما	يراها	
اأعلى	من	 متو�سطات	ح�سابية	 بح�سولها	على	 الدرا�سة،	وذلك	 عينة	 لأفراد	 كانت	مهمة	 املعلمون	

وعاداته	 تقاليده	 له	 جمتمع	 يف	 يعي�سون	 العينة	 اأفراد	 اأن	 ذلك	 تف�سري	 وميكن	 النظري،	 املتو�سط	

ال�سمحة،	واتخذ	من	القراآن	الكرمي	�رسيعته	حيث	يحث	على	الت�ساف	بالأخالق	احل�سنة	املتمثلة	

يف	الوفاء	والأمانة	والإخال�س	والتوا�سع	والت�سامح	والرحمة	وعدم	التفرقة	بني	النا�س،	ويرف�س	

الغ�س	والر�سوة.

5- جمال ال�سفات االنفعالية:

 جدول رقم	)7(	:	يبني	اأهم	ال�سفات	النفعالية	ملدير	املدر�سة	البتدائية

كما	يراها	املعلمون	مرتبة	ترتيبًا	تنازليًا	ح�سب	قيم	املتو�سطات	احل�سابية

الفقــراتت
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

املتو�سط

النظري
الرتبة

2.210.731.511يتمتع	بال�ستقرار	النف�سي	والثقة	العالية	1
2.140.851.516يعالج	امل�سكالت	املدر�سية	باحلكمة	والتعقل2
2.090.881.518ب�سو�س	ومرح	داخل	املدر�سة	وخارجها	3
1.940.931.523يت�سم	بالهدوء	ول	ينفعل	لأب�سط	الأ�سباب	4
1.700.871.527ل	ي�ستخدم	اأ�ساليب	التهديد	والعقاب	5

10.087.5املتو�سط	العام

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
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يت�سح	من	نتائج	اجلدول	ال�سابق	رقم	)7(	اأن	كل	ال�سفات	النفعالية	ملدير	املدر�سة	كما	يراها	املعلمون	
املتو�سط	 من	 اأعلى	 ح�سابية	 متو�سطات	 على	 بح�سولها	 وذلك	 الدرا�سة،	 عينة	 لأفراد	 مهمة	 كانت	

النظري.	وميكن	تف�سري	ذلك	اأن	عدم	التزان	النفعايل	وعدم	الثقة	بالنف�س،	وعدم	املرح،	وقلة	

احلكمة	وعدم	التعقل،	والتهديد	والعقاب	قد	يوؤثر	�سلبًا	يف	خلق	حالت	من	القلق	نتيجة	للمزاجية	

والتذبذب	الذي	يكون	عليه	ال�سخ�س،	بحيث	ل	يت�سم	�سلوكه	بالت�ساق.	الأمر	الذي	يجعل	العاملني	

واملعلمني	والتالميذ	يف	حرية	من	اأمرهم	يف	كيفية	التعامل	معه،	فقد	يرتددون	يف	التقدم	اإليه	بطلب	

�سواء	كان	اإداريًا	اأو	علميًا	اأو	اجتماعيًا.	وقد	يحدث	يف	نهاية	الأمر	فجوة	بينه	وبينهم.	

نتائج	جمالت	 تبني	 ال�سابقة	والتي	 املجدولة	يف	كل	من	اجلداول	 البيانات	 اإىل	 النظر	 ومن	خالل	

اأعلى	متو�سط	ح�سابي	حت�سل	عليه	 اأن	 �سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون	يت�سح	

جمال	ال�سفات	املهنية	واجلدول	رقم	)8(	التايل	يو�سح	ذلك	:

 جدول رقم	)8(	:	يو�سح	قيم	املتو�سطات	احل�سابية	واملتو�سط	النظري

ملجالت	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية

املجالت
املتو�سط 

احل�سابي

عدد

 الفقرات

املتو�سط 

النظري
الرتبة

14.81710.51ال�سفات	املهنية1
11.1457.52ال�سفات	ال�سخ�سية2
10.7957.53ال�سفات	الجتماعية3
10.7257.54ال�سفات	الأخالقية4
10.0857.55ال�سفات	النفعالية5

من	خالل	النظر	اإىل	نتائج	اجلدول	رقم	)8(	ال�سابق	وعند	الأخذ	بنظر	العتبار	عدد	فقرات	كل	

يتبني	 ال�سفات	 لكل	جمال	من	جمالت	 النظري	 واملتو�سط	 احل�سابي	 املتو�سط	 بني	 والفرق	 جمال	

اأن	جمال	ال�سفات	املهنية	ملدير	املدر�سة	البتدائية	وجد	قبوًل	عاليًا	لدى	املعلمني	من	حيث	درجة	

تف�سيلهم	له،	حيث	بلغ	املتو�سط	العام	لدرجة	تف�سيل	املعلمني	له	)14.81(،	وياأتي	بعد	ذلك	بالرتتيب	
جمال	ال�سفات	ال�سخ�سية	وبلغ	متو�سطه	احل�سابي	)11.14(،	ثم	جمال	ال�سفات	الجتماعية	مبتو�سط	

املرتبة	 ياأتي	يف	 ثم	 	،)10.72( ح�سابي	 الأخالقية	مبتو�سط	 ال�سفات	 ثم	جمال	 	،)10.79( ح�سابي	
باأنها	 النتيجة	 هذه	 تف�سري	 وميكن	 	.)10.08( ح�سابي	 مبتو�سط	 النفعالية	 ال�سفات	 جمال	 الأخرية	

جاءت	منطقية	اإىل	حد	كبري،	حيث	اأن	اأفراد	عينة	الدرا�سة	هم	من	املعلمني	الذين	عاي�سوا	الإدارة	

املدر�سية	�سنوات	لي�ست	بقليلة،	وتكونت	لديهم	خربات	اإدارية	جيدة،	الأمر	الذي	دفعهم	اإىل	التاأكيد	

على	ال�سفات	املهنية	باأنها	�سفات	مهمة	تاأتي	يف	املرتبة	الأوىل	من	�سفات	مدير	املدر�سة	الذي	تقع	

على	عاتقه	م�سوؤولية	تنظيم	املوقف	التعليمي	وتنفيذه.
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ثانيًا : التحقق من صحة الفرض األول  

عند	 اإح�سائية	 ذات	دللة	 فروق	 توجد	 “ل	 ين�س	على	 والذي	 الأول	 الفر�س	 للتحقق	من	�سحة	
تبعًا	ملتغري	اخلربة”.	 املعلمون	 املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	 0.05	يف	�سفات	مدير	 م�ستوى	دللة	
ولغر�س	التعرف	على	الفروق	بني	اأفرا	عينة	الدرا�سة	تبعًا	ملتغري	اخلربة،	مت	تطبيق	اختبار	)ت(	

املعيارية	 والنحرافات	 احل�سابية	 املتو�سطات	 لقيم	 تو�سيح	 يلي	 وفيما	 م�ستقلني.	 ح�سابني	 لو�سطني	

جمالت	 على	 اخلربة	 متغري	 ح�سب	 الدرا�سة	 عينة	 لأفراد	 الدللة	 وم�ستوى	 )ت(	 اختبار	 وقيمة	

املقيا�س.

جدول رقم	)9(	:	يو�سح	التو�سيف	الإح�سائي	وقيم	اختبار	)ت(	وم�ستوى	الدللة	لأفراد	عينة	

الدرا�سة	ح�سب	متغري	اخلربة	يف	جمالت	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون.

�سنوات اخلربةاملجال
حجم 

العينة

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
قيمة )ت(

م�ستوى 

الداللة

ال�سفات	

ال�سخ�سية

9511.152.55اأقل	من	ع�رسة	�سنوات
0.0730.942

5511.122.37اأكرث	من	ع�رسة	�سنوات

ال�سفات	املهنية
9514.673.60اأقل	من	ع�رسة	�سنوات

0.7630.447
5515.123.32اأكرث	من	ع�رسة	�سنوات

ال�سفات	

الجتماعية

9510.762.67اأقل	من	ع�رسة	�سنوات
0.1770.860

5510.692.42اأكرث	من	ع�رسة	�سنوات
ال�سفات	

الأخالقية

9510.772.62اأقل	من	ع�رسة	�سنوات
0.2540.800

5510.142.82اأكرث	من	ع�رسة	�سنوات
ال�سفات	

النفعالية

9510.142.82اأقل	من	ع�رسة	�سنوات
0.3110.756

5510.002.76اأكرث	من	ع�رسة	�سنوات

املجموع	الكلي
9557.5212.33اأقل	من	ع�رسة	�سنوات

0.1530.879
5557.8311.36اأكرث	من	ع�رسة	�سنوات

	ت:	0.05 = 1.658

يالحظ	من	نتائج	اجلدول	ال�سابق	رقم	)9(	اأن	هناك	تقاربًا	يف	قيم	املتو�سطات	احل�سابية	لأفراد	عينة	
اأن	قيم	 املدر�سة	البتدائية،	كما	يالحظ	 الدرا�سة	من	املجموعتني	يف	جميع	جمالت	�سفات	مدير	

اختبار	)ت(	اأعلى	من	قيمة	م�ستوى	الدللة	الذي	و�سعه	الباحث	وهو	)0.05(،	الأمر	الذي	يبني	

اأفراد	العينة	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	تبعًا	 اإح�سائية	بني	 عدم	وجود	فروق	ذات	دللة	

ملتغري	اخلربة.

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
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الفر�س	 �سحة	 تقي�س	 والتي	 ال�سابق	 	)9( رقم	 اجلدول	 املجدولة	يف	 البيانات	 عر�س	 ومن	خالل	

الأول،	يت�سح	اأن	قيم	اختبار	)ت(	يف	جمالت	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون	

تبعًا	ملتغري	اخلربة	غري	دالة	اإح�سائيا	على	م�ستوى	كل	جمال	من	جمالت	الدرا�سة،	والأداة	ب�سكل	

دللة	 ذات	 فروق	 توجد	 “ل	 على	 تن�س	 التي	 ال�سفرية	 الفر�سية	 �سحة	 يوؤكد	 الذي	 الأمر	 عام،	
اإح�سائية	عند	م�ستوى	دللة	0.05	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون	تبعًا	ملتغري	
مل	 اخلربة	 عامل	 اإن	 بعيد،	حيث	 حد	 اإىل	 منطقية	 تبدو	 باأنها	 النتيجة	 هذه	 تف�سري	 اخلربة”.	وميكن	
يكن	عاماًل	موؤثرًا	يف	ت�سور	اأفراد	عينة	الدرا�سة	ملهام	مدير	املدر�سة	البتدائية.	وذلك	لأن	مهام	

توافر	 بها	 يقوم	 فيمن	 تتطلب	 اأ�سبحت	مهامًا	�سعبة	 بل	 ب�سيطة	 تعد	 املدر�سة	مل	 وم�سووؤليات	مدير	

املقومات	وال�سفات	التي	جتعله	قادرًا	على	القيام	باملهام	املطلوبة	منه.

ثالثا : التحقق من صحة الفرض الثاني :

للتحقق	من	�سحة	الفر�س	الثاين	والذي	مفاده	“ل	توجد	فروق	ذات	دللة	اإح�سائية	عند	م�ستوى	

دللة	0.05	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون	تبعًا	ملتغري	املوؤهل	العلمي”.	مت	
تطبيق	اختبار	حتليل	التباين	الأحادي	بني	اأفراد	عينة	الدرا�سة	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	

ح�سب	متغري	املوؤهل	العلمي	)	دبلوم	متو�سط،	دبلوم	عايل،	لي�سان�س،	بكالوريو�س	(،	واجلدول	

رقم	)10(	التايل	يو�سح	ذلك:

جدول رقم	)10(	:	يو�سح	التو�سيف	الإح�سائي	لعينة	الدرا�سة	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	

كما	يراها	املعلمون	تبعًا	لختالف	املوؤهل	العلمي

االنحراف املعيارياملتو�سط حل�سابيحجم العينةاملوؤهل العلمياملجال

ال�سفات	ال�سخ�سية

5811.82.39دبلوم	متو�سط
2911.792.28دبلوم	عايل
3110.452.96لي�سان�س

3211.152.23بكالوريو�س

ال�سفات	املهنية

5814.963.02دبلوم	متو�سط
2915.173.81دبلوم	عايل
3113.964.14لي�سان�س

3215.153.38بكالوريو�س

ال�سفات	الجتماعية

5810.862.32دبلوم	متو�سط
2911.173.07دبلوم	عايل
3110.122.77لي�سان�س

3210.712.35بكالوريو�س
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االنحراف املعيارياملتو�سط حل�سابيحجم العينةاملوؤهل العلمياملجال

ال�سفات	الأخالقية

5811.122.37دبلوم	متو�سط
2910.862.47دبلوم	عايل

319.932.81لي�سان�س
3211.092.78بكالوريو�س

ال�سفات	النفعالية

589.932.58دبلوم	متو�سط
2910.822.75دبلوم	عايل

319.413.43لي�سان�س
3210.372.41بكالوريو�س

املجموع	الكلي

5858.0610.53دبلوم	متو�سط
2959.8212.23دبلوم	عايل

3153.9014.31لي�سان�س
3258.5011.37بكالوريو�س

عينة	 ملجاميع	 احل�سابية	 املتو�سطات	 قيم	 بني	 تقاربًا	 هناك	 اأن	 	)10( رقم	 اجلدول	 نتائج	 من	 يت�سح	
هذا	 اأن	 ونرى	 العلمي.	 املوؤهل	 ملتغري	 تبعًا	 البتدائية	 املدر�سة	 مدير	 �سفات	 الدرا�سة	يف	جمالت	

التقارب	قد	يوؤدي	اإىل	عدم	وجود	فروق	ذات	دللة	اإح�سائية	بني	املعلمني	واملعلمات	تبعًا	لختالف	

موؤهالتهم	العلمية	بخ�سو�س	ال�سفات.	ولغر�س	التعرف	على	الفروق	الدالة	اإح�سائيًا	بني	اأفراد	

الدرا�سة	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون	تبعًا	لختالف	املوؤهل	العلمي،	مت	

تطبيق	اختبار	حتليل	التباين	الأحادي	)ANOVA(	واجلدول	رقم	)11(	الآتي	يو�سح	قيم	اختبار	

)ف(	وم�ستوى	الدللة	املقابلة	لها.

جدول	رقم	)11(	:	يو�سح	حتليل	التباين	الأحادي	)ANOVA(	لعينة	الدرا�سة	يف	جمالت	�سفات	
مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون	تبعًا	لختالف	املوؤهل	العلمي

م�سدر التبايناملجال
جمموع 

املربعات

درجة

احلرية

متو�سط

املربعات

قيمة

 )ف(

م�ستوى

الداللة

ال�سفات

ال�سخ�سية

27.2039.061.480.221بني	املربعات
891.561466.10داخل	املربعات

918.77149الكلي

ال�سفات	

املهنية

30.90310.300.8370.476بني	املربعات
1797.2514612.31داخل	املربعات

1828.16149الكلي

ال�سفات	

الجتماعية

17.8735.950.8920.447بني	املربعات
974.981466.67داخل	املربعات

992.86149الكلي

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
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م�سدر التبايناملجال
جمموع 

املربعات

درجة

احلرية

متو�سط

املربعات

قيمة

)ف(

م�ستوى

الداللة

ال�سفات	

الأخالقية

31.94310.641.600.191بني	املربعات
970.191466.64داخل	املربعات

1002.14149الكلي

ال�سفات

النفعالية

33.78311.261.450.228بني	املربعات
1126.911467.71داخل	املربعات

1160.69149الكلي

املجموع	

الكلي

605.983201.991.420.237بني	املربعات
20.676.57146141.62داخل	املربعات

21282.56149الكلي

	ف:	0.05 = 2.67

يالحظ	من	نتائج	اجلدول	رقم	)11(	ال�سابق	اأنه	ل	توجد	فروق	ذات	دللة	اإح�سائية	بني	املعلمني	
يف	جمالت	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	تبعًا	لختالف	موؤهالتهم	العلمية.	ونرى	اأن	هذا	ل	يدل	

اأحيانًا	على	عدم	وجود	فروق	ذات	دللة	اإح�سائية	بني	اأفراد	عينة	الدرا�سة	من	املعلمني	واملعلمات	

واإن	 حتى	 ال�سفات،	 ب�ساأن	 العلمية	 موؤهالتهم	 تبعًا	لختالف	 البتدائية	 املدر�سة	 مدير	 �سفات	 يف	

كانت	قيم	اختبار	)ف(	غري	دالة	اإح�سائيًا،	وهذا	ما	ات�سح	من	خالل	ما	�سبق	حيث	اإن	اختبار	حتليل	

التباين	الأحادي	الذي	مت	تطبيقه	على	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	قد	اأظهر	عدم	وجود	فروق	

دالة	اإح�سائية	بني	املعلني	تبعًا	لختالف	موؤهالتهم	العلمية	اإل	اأن	املراجع	الإح�سائية	توؤكد	�رسورة	

اإح�سائيًا.	 دالة	 )ف(	غري	 اختبار	 قيم	 كانت	 واإن	 حتى	 املتو�سطات	 بني	 فروق	 وجود	 من	 التاأكد	

الأربعة	 للمجاميع	 احل�سابية	 املتو�سطات	 بني	 	)LSD( معنوي	 فرق	 اأقل	 اختبار	 تطبيق	 مت	 ولذلك	

يف	كل	جمال	من	جمالت	ال�سفات،	واأظهرت	النتائج	فروقا	دالة	اإح�سائيًا	بني	اأفراد	العينة	تبعًا	

وال�سفات	 ال�سخ�سية	 ال�سفات	 وهي:	 ال�سفات	 من	جمالت	 العلمي	يف	جمالني	 املوؤهل	 لختالف	

الأخالقية	واجلدول	رقم	)12(	الآتي	يو�سح	ذلك:
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جدول رقم	)12(	:	يو�سح	اأقل	فرق	معنوي	)LSD(	يف	جمالت	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	

كما	يراها	املعلمون	تبعًا	ملتغري	املوؤهل	لعلمي

املوؤهل العلمياملجال

بكالوريو�سلي�سان�سدبلوم عايلدبلوم متو�سط

املتو�سط احل�سابي 

11.18

املتو�سط 

احل�سابي 

11.79

املتو�سط 

احل�سابي 

10.45

املتو�سط 

احل�سابي 11.15

ال�سفات	

ال�سخ�سية

---دبلوم	متو�سط

-دبلوم	عايل

-لي�سان�س

-بكالوريو�س

ال�سفات	

املهنية

14.1615.1713.9615.15
---دبلوم	متو�سط

--دبلوم	عايل

-لي�سان�س

-بكالوريو�س

ال�سفات	

الجتماعية

10.8611.1710.1210.71
---دبلوم	متو�سط

--دبلوم	عايل

-لي�سان�س

-بكالوريو�س

ال�سفات	

الأخالقية

11.1210.869.9311.09
-دبلوم	متو�سط

--دبلوم	عايل

-لي�سان�س

-بكالوريو�س

ال�سفات	

النفعالية

9.9310.829.4110.37
---دبلوم	متو�سط

--دبلوم	عايل

-لي�سان�س

-بكالوريو�س

يالحظ	من	نتائج	اجلدول	رقم	)12(	عدم	وجود	فروق	دالة	اإح�سائيا	يف	جمال	ال�سفات	املهنية،	
املوؤهل	 متغري	 ح�سب	 العينة	 اأفراد	 بني	 النفعالية	 ال�سفات	 وجمال	 الجتماعية،	 ال�سفات	 وجمال	

العلمي.	

صفات مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
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اأما	يف	جمال	ال�سفات	ال�سخ�سية	فقد	ظهرت	فروق	دالة	اإح�سائيا	بني	حملة	املوؤهل	العلمي	اللي�سان�س،	

وحملة	الدبلوم	العايل،	ول�سالح	حملة	الدبلوم	العايل	)لحظ	اجتاه	ال�سهم(،	ومل	يت�سح	وجود	فروق	

بني	املجاميع	الأخرى	يف	هذا	املجال.	

وفيما	يخ�س	جمال	ال�سفات	الأخالقية	ات�سح	وجود	فروق	دالة	بني	حملة	الدبلوم	املتو�سط	وحملة	

بني	 فروق	 يت�سح	وجود	 ال�سهم(،	ومل	 اجتاه	 املتو�سط،	)لحظ	 الدبلوم	 ول�سالح	حملة	 اللي�سان�س	

املجاميع	الأخرى.	

من	خالل	النظر	اإىل	البيانات	املجدولة	يف	اجلدول	رقم	)12(	ال�سابق	والذي	يخترب	�سحة	الفر�س	

الثاين	يت�سح	اأن	جماميع	اأفراد	عينة	الدرا�سة	من	حملة	الدبلوم	املتو�سط	والدبلوم	العايل	قد	�سجلوا	

وب�سكل	عام	متو�سطات	ح�سابية	اأعلى	من	اأقرانهم	حملة	املوؤهل	العلمي	لي�سان�س	وحملة	البكالوريو�س.	

كما	ات�سح	اأن	الفروق	بني	اأفراد	عينة	الدرا�سة	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية	كما	يراها	املعلمون	

تبعًا	ملتغري	املوؤهل	العلمي	لها	دللة	اإح�سائية	على	م�ستوى	جمالت	املقيا�س	ب�سكل	عام،	الأمر	الذي	

يبني	رف�س	الفر�سية	ال�سفرية	التي	تن�س	على	عدم	وجود	فروق	ذات	دللة	اإح�سائية	عند	م�ستوى	

موؤهالتهم	 لختالف	 تبعًا	 البتدائية	 املدر�سة	 مدير	 �سفات	 بخ�سو�س	 املعلمني	 بني	 	0.05 دللة	
العلمية،	وقبول	الفر�سية	البديلة	التي	تن�س	على	وجود	فروق	ذات	دللة	اإح�سائية	بني	املعلمني	

وتبدو	 العلمية.	 موؤهالتهم	 تبعًا	لختالف	 املعلمون	 يراها	 كما	 البتدائية	 املدر�سة	 مدير	 �سفات	 يف	

هذه	النتيجة	منطقية	اإىل	حد	كبري،	حيث	اإن	اختالف	املعلمني	يف	نظرتهم	ل�سفات	مدير	املدر�سة،	

تتاأثر	كثريًا	بطبيعة	املدر�سة	واملرحلة	التعليمية،	وطبيعة	الدرا�سة	واملواد	الدرا�سية	التي	يدر�سونها،	

ال�سبب	 يعزى	 قد	 كما	 املختلفة.	 وتخ�س�ساتهم	 ملوؤهالتهم	 تبعًا	 املدر�سية	 والأن�سطة	 املناهج	 وطبيعة	

الكامن	وراء	هذه	النتيجة	اإىل	اأن	املجموعتني	)الدبلوم	املتو�سط،	الدبلوم	العايل(	هما	جزء	من	الذين	

مت	اإعدادهم	اأ�ساًل	للتدري�س	مبرحلة	التعليم	الأ�سا�سي،	الأمر	الذي	يجعلهم	اأكرث	دراية	مبتطلباتها،	

وما	يجب	عليه	اأن	يت�سف	به	من	�سفات	توؤهله	للقيام	بامل�سوؤوليات	امللقاة	على	عاتقه.	

توصيات البحث : 

يف	�سوء	النتائج	التي	تو�سل	اإليها	البحث،	نو�سي	مبا	يلي:	

اأجل	 من	 املدر�سة	 ومدير	 الأمور	 واأولياء	 والتالميذ	 املعلمني	 بني	 العالقة	 توطيد	 على	 1.		العمل	
اإقامة	عالقات	ممتازة	ت�ساعدهم	على	حل	خمتلف	امل�ساكل	التي	تواجههم.	

من	 التاأكد	 يتم	 بحيث	 البتدائية	 املدار�س	 مدراء	 اختيار	 يف	 املتبعة	 الأ�ساليب	 يف	 النظر	 2.		اإعادة	
و�سع	ال�سخ�س	املنا�سب	يف	املكان	املنا�سب	وفق	املعايري	العلمية	والفنية	املنا�سبة.

3.		العمل	على	الأخذ	باآراء	املعلمني	يف	�سفات	مدير	املدر�سة	البتدائية،	وو�سعها	�سمن	الأ�س�س	
واملعايري	التي	يعتمد	عليها	عند	تعيني	مدير	املدر�سة	وا�ستمراره	يف	عمله.	
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ملحـق :

اال�ستبانة يف �سورتها النهائية 

اأخي	املعلم	اأختي	املعلمة	

بعد	التحية،

املعلمون”،	 يراها  كما  االبتدائية  املدر�سة  مدير  “�سفات  باإجراء	درا�سة	بعنوان:	 الباحث	 يقوم	
فاإن	 املو�سوع،	 هذا	 يف	 اأ�سا�سيًا	 طرفًا	 اأنكم	 ومبا	 فقرة	 	)27( عدد	 على	 املرفقة	 ال�ستبانة	 حتتوي	
تعاونكم	جُد	مهم	لإجناح	هذه	الدرا�سة،	كما	يرجو	الباحث	قراءة	كل	فقرة	والتاأ�سري	اأمامها	بو�سع	

عالمة	)X(	يف	البديل	املنا�سب	لإجابتك.

مالحظات :

  • اأرجو	عدم	ترك	اأي	فراغ	اأمام	اأي	فقرة	وعدم	كتابة	اإجابتني	ل�سوؤال	واحد.

•  نود	اإعالمك	انه	لي�س	هناك	اإجابة	�سحيحة	واأخرى	خاطئة،	واأن	الإجابة	�سوف	تعامل	
البحث	 لأغرا�س	 م�سممة	 فهي	 الباحث،	 �سوى	 اأحد	 عليها	 يطلع	 ولن	 التامة	 بال�رسية	

العلمي.

ولكم	�سلفًا	جزيل	ال�سكر	على	ح�سن	تعاونكم	

 .....................................................: املدر�ســـــــــــــــــة	 	

 .....................................................: املوؤهل	العلمـــــــــي	 	

 .....................................................: عدد	�سنوات	اخلربة	 	

الباحث	
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دور برنامج محو األمية للجمعيات الشريكة في تنمية المرأة القروية

 دور برنامج محو األمية للجمعيات الشريكة
في تنمية المرأة القروية )نيابة اإقليم بتطوان(

نزهة العوداتي

كلية	علوم	الرتبية	-	جامعة	حممد	اخلام�س-ال�سوي�سي

مقدمة :	انطلق	م�رسوع	هذا	البحث	حول	اأهمية	ودور	برنامج	اجلمعيات	املتعاقدة	مع	النيابات	

اعتبارات	 من	 القروية	 املراأة	 تنمية	 يف	 الأمية	 ملحو	 الوطنية	 الرتبية	 لوزارة	 التابعة	 الإقليمية	

�ستى	اأهمها؛	كون	التعليم	والتكوين	مدخل	اأ�سا�سي	لتاأهيل	العن�رس	الب�رسي	الذي	ي�سكل	بالفعل	

الرافعة	احلقيقية	لنه�سة	الأمم	و	خا�سة	الدول	النامية	،	وي�سعى	برنامج	اجلمعيات	هذا	و	بكل	

امل�ساهمة	يف	 التنمية	من	خالل	 القروية	منها	يف	 املراأة	وخا�سة	 اإدماج	 اإىل	 مكوناته	وحمتوياته	

ن�رس	القرائية	بني	�سفوفها	كمرحلة	اوىل	قد	ت�سكل	اأر�سية	اأ�سا�سية	و	مدخال	لالنفتاح	على	باقي	

مكونات	الربنامج	و	خا�سة	اجلوانب	الوظيفية	و	املهنية	.

املدنية،	 للمجتمعات	 بالن�سبة	 ال�ساملة	 التنمية	 لتحقيق	 الأ�سا�سي	والرئي�سي	 املدخل	 الأمية	 تعترب	حمو	

»فمجال	التعليم	وحمو	الأمية	من	اأبرز	املجالت	التي	تعرب	عن	امل�ستوى	العام	الذي	تعرفه	التنمية	

الب�رسية	يف	بلد	من	البلدان،	فال	اأحد	يجادل	يف	كون	التعليم	والرتبية	من	اأجنع	و�سائل	تقدم	ورفاهية	

ال�سعوب،	فلقد	اأبرزت	الدول	التي	تطورت	فيها	ن�سب	التعليم	وانخف�ست	فيها	ن�سب	الأمية،	هي	

تلك	التي	جعلت	من	التعليم	حمورا	اأ�سا�سيا	يف	براجمها	التنموية	لالرتقاء	مب�ستوى	�سعوبها«1.

	ان	اإ�ستهداف	املراأة	القروية	من	طرف	برامج	حمو	الأمية	خطوة	حا�سمة	وقرارا	جادا	لتغيري	املعامل	

الثقافية	و	الفكرية	للمجتمع	يف	افق	بناء	م�سار	تنموي	�سامل	و	مندمج	يراعي	خ�سو�سيات	هذه	الفئة	

مع	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 برنامج	 ي�سكل	 	، ا�ست�رسايف	 امللحة	يف	كل	خمطط	وطني	 يلبي	حاجاتها	 و	

النيابات	الإقليمية	لوزارة	الرتبية	الوطنية	واحدا	من	هذه	الربامج	ذات	اخللفية	الوطنية	و	ال�ستغال	

املحلي	،	حيث	يتوجه	يف	اإطار	�سيا�سة	القرب	اإىل	الن�ساء	يف	الو�سطني	احل�رسي	والقروي،	من	

اجل	حمو	اأميتهن	وخلق	م�ساريع	تنموية	لإدماجهن	ال�سو�سيو	اقت�سادي	.	و	تاأتي	هذه	املبادرات	يف	

�سياق	التوجهات	احلالية	التي	تدعو	اإىل	مزيد	من	التعبئة	مل�ساركة	جميع	فعاليات	املجتمع	املدين	يف	

التنمية	و�رسورة	ا�ستنفار	كل	الطاقات	وا�ستثمار	خمتلف	املوارد	املتاحة	لتحقيق	تنمية	حملية	�ساملة	

تنطلق	من	تعميم	التعليم	عن	طريق	الدفع	باإلزاميته	و	تنتهي	بالندماج	ال�سل�س	يف	دينامية	املجتمع	

- كريم لحرش،رشيد السعيد)2009(: الحكامة الجيدة في المغرب ومتطلبات التنمية البشرية المستدامة ،ط 1 ص: 61.  1
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بكل	اأبعادها	،	و	ذلك	من	خالل	حتقيق	التطوير	والتكوين	والتعلم	الذاتي	وامل�ستمر	للفئات	امل�ستهدفة	

مدى	احلياة.	ويتوخى	تدخل	اجلمعيات	ال�رسيكة	يف	جمال	حمو	الأمية	تبني	مقاربة	تنموية	ت�سعى	

اإىل	الرفع	من	م�ستوى	املراأة	التعليمي	وال�سحي	و	الدخل	الفردي	وذلك	من	اأجل	حتقيق	اندماجها	

ال�سو�سيو	اقت�سادي	يف	بيئتها	املحلية	وانفتاحها	على	نب�س	املجتمع	ككل.

لقد	ك�سفت	اآخر	التقارير	الدولية	املتعلقة	بالتنمية	والتي	ي�سدرها	برنامج	الأمم	املتحدة	الإمنائي	منذ	

�سنة	1990	عن	اأرقام	مفزعة	ورتب	متدنية	للمغرب	على	م�ستوى	التنمية	الب�رسية،	فح�سب	اآخر	
تقرير	للتنمية	الب�رسية	ل�سنة	2011	بلغ	املغرب	الرتبة	130عامليا	،	مرتاجعا	عما	كان	عليه	�سابقا	بعدة	
نقط،	»فخالل	�سنة	2002	و�سل	ترتيب	املغرب	اإىل	املرتبة	123،	ليرتاجع	بعد	ذلك	بثالث	نقط	
اإىل	املرتبة	126	�سنة	2003،	ويف	�سنة	2004	احتل	املغرب	املرتبة	125،	لي�سل	اإىل	املرتبة	124 

�سنة	2005«2.	

ويتم	احت�ساب	هذا	املوؤ�رس	بالعتماد	على	معرفة	ن�سبة	الأمية،	وطول	العمر،	وامل�ستوى	ال�سحي	

لل�سكان،	اإ�سافة	اإىل	م�ستوى	العي�س	لدى	الأفراد.

: • اإلطار العام للدراسة 

يندرج	هذا	البحث	�سمن	الن�سغالت	الوطنية	امللحة	مبو�سوع	حمو	الأمية	يف	عالقتها	بالتنمية	ال�ساملة	

و	خا�سة	تلك	التي	ت�ستهدف	الفئات	التي	تعاين	�سكال	من	ا�سكال	اله�سا�سة	نتيجة	ظروف	ما	،	كما	هو	

احلال	بالن�سبة	للمراأة	القروية	يف	املناطق	القروية	ب�سمال	املغرب	،	فقد	اعترب	امليثاق	الوطني	للرتبية	

والتكوين	اأن	عملية	حمو	الأمية	تعد	اإلزاما	اجتماعيا	للدولة	ملا	تكت�سيه	من	اأهمية	يف	تكوين	العن�رس	

الب�رسي	وتاأهيل	القت�ساد	الوطني،	وقد	حدد	هدف	املجهودات	التي	ينبغي	بذلها	يف	هذا	املجال	يف	

تقلي�س	الن�سبة	العامة	لالأمية	اإىل	اأقل	من	%20	يف	اأفق	�سنة	2010،	على	اأن	يتم	الق�ساء	�سبه	التام	

عليها	يف	اأفق	�سنة	2015،	كما	دعا	امليثاق	الوطني	اإىل	�رسورة	تنويع	برامج	حماربة	الأمية	ح�سب	
على	 القروي،	 بالو�سط	 خا�سة	 والأمهات	 للن�ساء	 الأولوية	 اإعطاء	 مع	 امل�ستهدفة	 الفئات	 اختالف	

اأن	تتم	مواكبة	هذه	الربامج	بعمليات	تنموية	يكون	لها	ارتباط	باهتمامات	امل�ستفيدات،	وبعد	اكرث	

من	عقد	على	هذا	و�سع	هذا	»	الد�ستور	الرتبوي«،	مازال	املغرب	بعيد	كل	البعد	عن	حتقيق	ما	

كان	هدفا	ام�س	و	ظل	حلما	جمتمعيا	اليوم،	لي�س	فقط	للقطاع	امل�رسف	مبا�رسة	على	حمو	الأمية	يف	

املغرب	،	بل	للمنظومة	الرتبوية	ككل	ان	مل	نقل	لل�سيا�سات	العمومية	للدولة	.

	حتكمت	يف	اختيارنا	لربنامج	حمو	الأمية	للجمعيات	ال�رسيكة	مع	النيابة	الإقليمية	التابعة	لوزارة	

- لحسن مادي: ) 2006( تدبير مشاريع التنمية البشرية،منشورات مجلة علوم التربية 6،دار التوحيدي،ط1. ص: 31.  2
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الرتبية	الوطنية	بتطوان	عدة	معطيات	وطنية	و	حملية	،	لعل	اهمها	الرتفاع	الكبري	ملعدلت	اأمية	

املراأة	بالو�سط	القروي	باملغرب	عموما	وخا�سة	باملناطق	القروية	ب�سماله،	ثم	لل	جمهوذات	التي	

الغر�س«فالقطاع	 لنف�س	 املوجهة	 الأخرى	 الربامج	 مع	 مقارنة	 الأمية	 ملحو	 الربنامج	 هذا	 يبذلها	

اجلمعوي	ميثل	52 %من	جمموع	املتدخلني	يف	القطاع«3

كل	 بني	 كبري	 ب�سكل	 الظاهرة	 تف�سي	 املغربية	 والقرى	 بالبوادي	 الأمية	 مقاربة	مو�سوع	 وتك�سف	

ال�رسائح	الجتماعية	وخا�سة	الن�ساء	القرويات،	اإذ	اأن	العديد	منهن	ل	ي�ستفدن	من	التعليم	ويعاي�سن	

اإكراهات	الواقع	اليومي	القروي	باأعبائه	وم�سوؤولياته	ال�ساقة	مما	يفوت	على	املجتمع	ال�ستفادة	من	

ن�سف	طاقته	ويعيق	م�ساهمتها	فيه	مبا	يخدم	التنمية	ال�ساملة	يف	املغرب.

وي�ستمد نظام ال�رشاكة مع اجلمعيات اأ�س�سه من املنطلقات التالية :

»التوجيهات	امللكية	ال�سامية	وخ�سو�سا	تلك	املت�سمنة	يف	الر�سالة	امللكية	بتاريخ	13	اأكتوبر	2003.	

الوا�سعة	ملختلف	مكونات	املجتمع،	 التعبئة	 النهو�س	مبجال	حمو	الأمية	عن	طريق	 والتي	تهدف	

وعلى	راأ�سها	اجلمعيات.

مقت�سيات	امليثاق	الوطني	للرتبية	والتكوين	الذي	اأكد	على	�رسورة	الق�ساء	على	الأمية.

اإ�سرتاتيجية	كتابة	الدولة	املكلفة	مبحاربة	الأمية	والرتبية	غري	النظامية	والتي	اأفردت	حيزا	متميزا	

للجمعيات،	واعتربتها	من	اأهم	ال�رسكاء،	وخ�س�ست	لها	نظاما	قارا	لل�رساكة	والدعم«4.

: • إشكالية الدراسة 

مو�سوع	 يف	 ا�ستغاله	 وطريقة	 مكوناته	 بكل	 الربنامج	 هذا	 على	 ال�سوء	 الدرا�سة	 اإ�سكالية	 ت�سلط	

يتوخى	باخل�سو�س	اإدماج	املراأة	القروية	يف	التنمية،	من	خالل	�سوؤال	مركزي	يتمثل	يف	:	ما	هو	

دور	و	اهمية	برنامج	اجلمعيات	ال�رسيكة	مع	النيابة	الإقليمية	لتطوان	يف	حتقيق	تنمية	فعالة	للمراأة	

القروية؟

: • أهداف الدراسة 

لقد	اأولت	خمططات	التنمية	الجتماعية	باملغرب	اهتماما	كبريا	للربامج	وامل�ساريع	اخلا�سة	بتح�سني	

اأو�ساع	الن�ساء	يف	خمتلف	املجالت	وخا�سة	الالتي	تع�سن	اأو�ساعا	�سعبة	وه�سة.

3 -  Bilan des programmes d’alphabétisation )18 octobre 2012( : Réunion de coordination des 
partenaires techniques et financiers.

- بطاقة تقنية حول برنامج الجمعيات: مديرية محاربة األمية، مطبوع خاص.  4

دور برنامج محو األمية للجمعيات الشريكة في تنمية المرأة القروية
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	فعلى	امل�ستوى	العملي	املبا�رس	فاإن	البحث	ي�سمح	بتحقيق	اأهداف	ل	تخلو	من	اأهمية	نذكر	منها	:

الإقليمية	 النيابة	 مع	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 برنامج	 تطور	 ووا�سحة	عن	 مف�سلة	 -		ر�سم	�سورة	

املراة	 تنمية	 ا�ستغاله	على	 اأثر	 وبيان	 باملغرب،	 الأمية	 ملحو	 الوطنية	 الرتبية	 لوزارة	 التابعة	

القروية.

-		التعرف	على	مميزات	ومكونات	الربنامج	ومدى	حتقيقه	لتنمية	حقيقية	وفعالة	للمراأة	القروية	

على	امل�ستوى	التعليمي	و	ال�سحي	و	القت�سادي.

 : • فرضيات الدراسة 

للتنمية	 امل�سكلة	 امل�ستويات	 من	 متعددة	 م�ستويات	 على	 ملمو�سا	 تطورا	 القرويات	 الن�ساء	 عرفت	

كالتايل:

النيابة	 مع	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 برنامج	 من	 القرويات	 الن�ساء	 من	 للم�ستفيدات	 تطور	 -		ح�سل	

الإقليمية	لتطوان	على	امل�ستوى	التعليمي.

النيابة	 مع	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 برنامج	 من	 القرويات	 الن�ساء	 من	 للم�ستفيدات	 تطور	 -		ح�سل	

الإقليمية	لتطوان	على	امل�ستوى	ال�سحي.

النيابة	 مع	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 برنامج	 من	 القرويات	 الن�ساء	 من	 للم�ستفيدات	 تطور	 -		ح�سل	

الإقليمية	لتطوان	على	م�ستوى	الرفع	من	الدخل	الفردي.

اأثر	 لر�سد	 امل�ستفيدات	 حياة	 و�سرية	 املقابلة	 توظيف	 اإىل	 اإ�سافة	 ال�ستمارة	 تقنية	 توظيف	 مت	 وقد	

ال�ستفادة	من	الربنامج	بعد	�سنتني	من	التعلم.

 : • مسار البحث 

مو�سوع	 على	 لال�ستغال	 النظرية	 املفاهيم	 �سبط	 خالله	 من	 حاولنا	 نظريا	 م�سارا	 البحث	 اتخذ	

البحث،	من	خالل	و�سف	واقع	�سري	عمل	برنامج	حمو	الأمية	باملغرب	وواقع	املراأة	القروية	يف	

البوادي	والقرى	املغربية	حيث	قمنا	ببيان	مكونات	برنامج	اجلمعيات	ال�رسيكة	وطريقة	ا�ستغالها،	

امل�ستفيدات	من	برنامج	 القرويات	 الن�ساء	 للبحث	وذلك	بتحديد	عينة	من	 امليداين	 امل�سار	 كما	حددنا	

اجلمعيات	ال�رسيكة	مع	النيابة	الإقليمية	لتطوان	و�سملت	240	امراأة	قروية	قمنا	بتتبع	اأثر	الربنامج	

على	م�ستويات	التنمية	التعليمي	وال�سحي	والدخل	الفردي	وذلك	بتهييئ	ا�ستمارة	البحث	وت�سمينها	

اأ�سئلة	تت�سمن	امل�ستويات	الثالثة	للتنمية	كما	ر�سدنا	دوافع	وحاجات	امل�ستفيدات	من	الربنامج.
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: • مفاهيم الدراسة 

- مفهوم حمو االأمية :

تتعدد	مفاهيم	حمو	الأمية	بتعدد	�سياقات	وجودها	اجلغرايف	و	الثقايف	و	القت�سادي	و	ال�سيا�سي	،	

لكنها	تتوحد	جميعها	يف	امل�ستوى	الول	يف	اإ�سارتها	اإىل	حماولة	الق�ساء	التام	على	الأمية	مبختلف	

لي�سمل	جمالت	 الأبجدي	 التقليدي	 املفهوم	 الأمية	من	 اأ�سكالها	واأنواعها،	وقد	تطور	مفهوم	حمو	

اأخرى	متعددة	،	و	بالتايل	مفاهيم	جديدة.

ي�سري	مفهوم	حمو	الأمية	»اليوم	اإىل	كل	ما	يجعل	الإن�سان	يتحرر	من	خمتلف	القيود	املكبلة	لطاقاته،	

اإمكانات	هذا	املحيط	 الهام�س	ويحد	من	م�ساركته	يف	تفعيل	حميطه	وا�ستثمار	 وكل	ما	يجعله	على	

اأبعادها	 كل	 يف	 م�ستدامة	 ب�رسية	 تنمية	 اإحداث	 يعرقل	 ما	 كل	 يت�سمن	 فهو	 ل�ساحله،	 وت�سخريها	

الجتماعية	والقت�سادية	وال�سيا�سية	والثقافية«5.

وقد	اعترب	امليثاق	الوطني	للرتبية	والتكوين	»اأن	حماربة	الأمية	تعد	اإلزاما	اجتماعيا	للدولة،	ومتثل	

عامال	حمددا	للرفع	من	م�ستوى	الن�سيج	القت�سادي	بوا�سطة	حت�سني	م�ستوى	املوارد	الب�رسية	ملواكبة	

تطور	الوحدات	الإنتاجية،	وقد	و�سع	املغرب	لنف�سه	كهدف	تقلي�س	الن�سبة	العامة	لالأمية	اإىل	اأقل	

اأفق	 الآفة	يف	 لهذه	 التام	 ال�سبه	 املحو	 اإىل	 البالد	 تتو�سل	 اأن	 2010،	على	 عام	 اأفق	 %20	يف	 من	

.6»2015

وقد	اعتربت	الدولة	اأن	حمو	الأمية	من	العوامل	التي	ت�ساهم	يف	تنمية	القت�ساد	والوحدات	الإنتاجية	

بالبالد،	لذلك	فاإن	تاأهيل	العن�رس	الب�رسي	�رسوري	لتحقيق	التنمية،	بالرغم	من	اأن	الق�ساء	على	

هذه	الآفة	نهائيا	مازال	بعيد	املنال	لعوائق	كثرية	مازال	يواجهها	القطاع.

- التنمية الب�رشية :

الب�رسية	 التنمية	 للتنمية،	 املتحدة	 الأمم	 برنامج	 يعده	وي�سدره	 الذي	 الب�رسية	 التنمية	 تقرير	 عرف	

باأنها	»عملية	تهدف	اإىل	زيادة	اخليارات	املتاحة	اأمام	النا�س.	وهي	ح�سب	املرجعية	الأممية	ترتكز	

يف	اأبعاد	ثالثة	اأ�سا�سية	تتمثل	يف:

اأن	يحيا	النا�س	حياة	طويلة	خالية	من	الأمرا�س	والعلل.

اأن	يكت�سبوا	املعرفة.

اأن	يح�سلوا	على	املوارد	الالزمة	لتحقيق	حياة	كرمية7.

5  - لحسن مادي: المرجع نفسه، ص: 108.
6  - الميثاق الوطني للتربية والتكوين، 1999، ص: 16.

البيضاء،  الدار   ،1 ط.  المغربي.  الطموح  ورهان  المفهوم  في  مقاربة  وأخواتها،  الحكامة   :  )2010( جفري  -  سعيد   7
ص: 135.

دور برنامج محو األمية للجمعيات الشريكة في تنمية المرأة القروية
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الب�رس	ورفع	م�ستوى	معي�ستهم	 تنمية	طاقات	 املقاربة	الأممية	عبارة	عن	 الب�رسية	وفق	 التنمية	 اإن	

املادي	واملعنوي	عرب	الزمن،	وهذا	يفرت�س	�رسورة	ح�سول	الفرد	على	جميع	احتياجاته	املادية	

من	غناء	وك�ساء	وم�سكن	وتعليم	يك�سبه	خمتلف	املهارات	التي	متكنه	من	العمل	اخلالق	والإبداع،	

ال�سيا�سية	والجتماعية	وحرية	الإبداع،	وحقه	قي	ال�ستمتاع	بوقت	 اإىل	متتعه	باحلرية	 بالإ�سافة	

فراغه	وامل�ساركة	ال�سيا�سية	والجتماعية

انطالقا	من	ذلك	جند	اأن	التنمية	الب�رسية	جتعل	الإن�سان	اأهم	ركائزها	وحمورا	اأ�سا�سيا	للتنمية،	فهو	

الغاية	ويف	نف�س	الوقت	الو�سيلة	لتحقيق	التنمية.

: • مفهوم الجمعيات 

تعد	اجلمعيات	واملنظمات	غري	احلكومية	حاليا	من	اأهم	فعاليات	املجتمع	املدين.	اإذ	غدا	معرتفا	بها	يف	

النظام	الدويل	متعدد	الأطراف	لالأمم	املتحدة	)Multilatéral(	وقد	جتلى	هذا	العرتاف	من	خالل	

اخلرباء،	 واجتماعات	 امل�ستديرة	 املوائد	 يف	 والدويل(	 )القاري	 اجلهوي	 امل�ستوى	 على	 م�ساركتها	

اإعداد	و�سياغة	املواثيق	 اإعداد	الدرا�سات	والبحوث	امليدانية	وتنفيذ	امل�ساريع	الإمنائية،	ويف	 ويف	

والإعالنات،	وبرامج	العمل	الدولية«8.

وقد	عرف	الظهري	ال�رسيف9	الذي	ي�سبط	مبوجبه	حق	تاأ�سي�س	اجلمعيات	يف	الف�سل	الأول	اجلمعية	

اأو	 معلوماتهم	 ل�ستخدام	 اأ�سخا�س،	 عدة	 اأو	 �سخ�سني	 بني	 م�ستمر	 تعاون	 لتحقيق	 »اتفاق	 بكونها	

ن�ساطهم	لغاية	غري	توزيع	الأرباح	فيما	بينهم،	وجترى	عليها	فيما	يرجع	ل�سحتها	القواعد	القانونية	

العامة	املطبقة	على	العقود	واللتزامات«10.

اأن	الظهري	ت�سمن	جمموعة	من	الف�سول	املنظمة	لعمل	اجلمعيات	حتى	ت�ستغل	ب�سيغة	 اإىل	 اإ�سافة	

قانونية،	وقد	ر�سد	الظهري	اأنواعا	لهذه	اجلمعيات،	فمنها	اجلمعيات	املعرتف	لها	ب�سيغة	امل�سلحة	

ثم	 احتادات،	 بينها	 فيما	 اجلمعيات	 هذه	 توؤ�س�س	 اإذ	 واجلامعية،	 الحتادية	 اجلمعيات	 اأو	 العامة،	

اجلمعيات	ذات	ال�سبغة	ال�سيا�سية	والتي	تتاألف	من	الأحزاب،	واأخريا	اجلمعيات	الأجنبية	التي	تقدم	

ت�رسيحا	ب�ساأنها	قبل	اأن	تبا�رس	ن�ساطها	باملغرب.

ال�رسيف	رقم	 للظهري	 املعدل	 	75.0011 بقانون	رقم	 للجمعيات	 املنظم	 	1958 قانون	 تعديل	 وقد	مت	
1.58.376	وذلك	مبقت�سيات	اأهم	ما	ورد	فيها	ما	يلي:	

-  االتصال والعمل الجمعوي)1997(: أشغال الورشة التكوينية الثانية في مجال التربية السكانية لفائدة ممثلي المنظمات   8
غير الحكومية، وحدة التربية السكانية، جامعة محمد الخامس )السويسي( كلية علوم التربية، الرباط، ص: 39.

- ظهير شريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى األولى 1378 )15 نونبر 1958(.  9
 .1 ط.  والتنمية،  المحلية  لإلدارة  المغربية  المجلة  للجمعيات،  والعملي  القانوني  الدليل   )2001( بنيحيى:  -  محمد   10

ص: 29.
11  - وقد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة المنعقد يوم 5 يوليوز 2001.
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	-	التاأكيد	على	حرية	تاأ�سي�س	جمعيات	الأ�سخا�س.

	-	جعل	حل	اجلمعيات	بيد	الق�ساء.

	-	ت�سهيل	م�سطرة	تقدمي	طلبات	احل�سول	على	�سفة	املنفعة	العامة.

	-	تدعيم	الذمة	املالية	للجمعيات	عن	طريق	متكينها	من	موارد	مالية	متنوعة.

	-	اإدخال	ال�سفافية	اإىل	الت�سيري	املايل	للجمعيات«12

وقد	مت	اإعطاء	الأولوية	لتدخل	اجلمعيات	يف	عدة	جمالت	نظرا	لت�ساع	نطاق	امل�سكالت	الجتماعية	

يف	الوقت	الذي	يت�ساءل	فيه	دور	احلكومات	يف	تقدمي	العالج	واحللول	للتغلب	على	جمموعة	من	

الأزمات.	فكان	من	ال�رسوري	اللجوء	اإىل	املبادرات	الطالئعية	للن�سيج	اجلمعوي	وملا	ميكن	اأن	

يقوم	به	من	اأدوار	تنموية	رائدة	يف	خمتلف	املجالت.

وقد	اأكد	الد�ستور	اجلديد	الذي	مت	الت�سويت	عليه	بتاريخ	2011-07-01	على	»	اأن	جمعيات	املجتمع	
والقانون..	 الد�ستور	 احرتام	 نطاق	 يف	 بحرية	 اأن�سطتها	 متار�س	 احلكومية	 غري	 املنظمات	 املدين	

الدميقراطية	 اإطار	 يف	 احلكومية	 غري	 واملنظمات	 العام	 ال�ساأن	 بق�سايا	 املهتمة	 اجلمعيات	 وت�ساهم	

وكذا	يف	 العمومية،	 وال�سلطات	 املنتخبة	 املوؤ�س�سات	 لدى	 وم�ساريع	 قرارات	 اإعداد	 يف	 الت�ساركية	

وكيفيات	 �رسوط	 طبق	 امل�ساركة	 هذه	 تنظيم	 وال�سلطات	 املوؤ�س�سات	 هذه	 وعلى	 وتقييمها،	 تفعيلها	

يحددها	القانون«13.

- مكونات برنامج اجلمعيات ال�رشيكة ملحو االأمية :

فابتداء	 مهمة،	 تغيريات	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 طرف	 من	 املعتمد	 الزمني	 الغالف	 منط	 عرف	 لقد	

1998	اإىل	الآن	مت	التخلي	عن	املراحل	الثالث	التي	مت	ال�ستغال	بها	)مرحلة	الأ�سا�س،	 من	�سنة	
امل�ستفيدات	يف	جمال	حمو	الأمية	وفق	مراحل	متكاملة	 التكميل،املتابعة(	واعتماد	ت�سنيف	تكوين	

ومتجان�سة	كما	يلي:

مرحلة ما قبل محو األمية :	وتهدف	اإىل	تلبية	احلاجيات	التعليمية	التعلمية	الأ�سا�سية	با�ستعمال	
اأي�سا	 املكتوب«،	وت�سمى	 »العامل	 اإىل	 ال�سفهي«	 »العامل	 لالنتقال	من	 لالأفراد،	 اليومية	 احلياة	 لغة	

مبرحلة	»املمرات	اللغوية«	وهي	مدخل	اأ�سا�سي	للمرور	اإىل	»مرحلة	حمو	الأمية«.

مرحلة محو األمية :	وهي	مرحلة	ت�سعى	اإىل	متكني	املتعلمني	من	املهارات	الأ�سا�سية	التي	متكنهم	
من	ربط	تعلماتهم	ب�سياقات	خمتلفة	تت�سل	باحلياة	اليومية.

12  - الدليل القانوني والعملي للجمعيات )مرجع سابق(، ص: 43.
13  - الدستور الجديد المصوت عليه، الفصل 12.
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مرحلة ما بعد محو األمية :	وتهتم	ب�سيانة	املكت�سبات	التي	امتلكها	املتحرر	من	الأمية	وتوظيفها	
يف	حياته	اليومية.

وبعد	اأن	كان	الغالف	الزمني	حمدد	يف	200	�ساعة	للتكوين،	مت	الرفع	من	ال�سقف	الزمني	املخ�س�س	

ملحو	اأمية	امل�ستفيدات	اإىل	300	�ساعة،	بحيث	اأ�سبح	عدد	امل�ستويات	الثالثة	اإىل	اثنني	فقط،	120	�ساعة	

للم�ستوى	الأول	و180	�ساعة	للم�ستوى	الثاين.	ويف	نهاية	كل	م�ستوى	هناك	تقومي	لها،	»وجمالت	
التكوين	املعرفية	ت�سمل:	القراءة	والكتابة	/	القراآن	الكرمي	/	التعبري	والتوا�سل	/	احل�ساب.

كما	اأن	تنظيم	املادة	الدرا�سية	يعتمد	على	التنظيم	بالوحدات	الدرا�سية،	اإذ	متثل	كل	وحدة	بنية	دالة	

تتمحور	حولها	جمموعة	من	الأن�سطة	واملحتويات	التي	توجه	اإىل	امل�ستفيدات«14.

وموازاة	مع	هذا	النمط	الدرا�سي	امل�سار	اإليه	مع	املدة	الزمنية	املخ�س�سة	له،	تقوم	اجلمعيات	يف	اإطار	

ح�س�س	التقوية	والدعم	باأن�سطة	لها	عالقة	مبجال	التوعية	ال�سحية،	اأو	جمال	احلقوق	واملواطنة،	

ال�رسكاء	من	 تعاون	م�سرتك	بني	اجلمعيات	وجمموعة	من	 اإطار	 الغذائية،	وذلك	يف	 التوعية	 اأو	

اأطر	طبية	و�سحية،	ومنظمات	حقوقية	وطنية	اأو	دولية	ن�سيطة	من	اأجل	تقدمي	اأن�سطة	موازية	للن�ساء	

امل�ستفيدات،	ومن	اأهم	املوا�سيع	التي	تقدم	اإىل	امل�ستفيدات	يف	برنامج	اجلمعيات	ال�رسيكة	يف	اإطار	

اأن�سطة	موازية	ما	يلي:

وتقريبها	 الإن�سان	 بحقوق	 العام	 الهتمام	 اإطار	 يف	 وذلك	 	: والمدنية  الحقوقية  التربية 
واأ�رسته	 نف�سه	 اإزاء	 واجبات	 من	 عليه	 وما	 حقوق	 من	 له	 ما	 الإن�سان	 معرفة	 اأن	 »اإذ	 للم�ستفيدين	

وجمتمعه	واإزاء	كل	مكونات	حميطه	ي�سكل	مو�سوعا	اأ�سا�سيا	للتعليم،	فالهدف	هو	اكت�ساب	�سلوكات	

وقيم	توؤهل	امل�ستفيد	لالنخراط	يف	بناء	جمتمع	ت�سود	فيه	الدميقراطية	والعدالة	والت�سامح«15.

ب�رسورة	 الوعي	 ون�رس	 بالتح�سي�س	 وذلك	 	: والطفل  األم  وصحة  األسرة  تنظيم  مجال 
تنظيم	الأ�رسة	وتلقيح	الأطفال	وال�ست�سارة	الطبية	اأثناء	احلمل،	وبيان	اأهمية	الولدة	حتت	املراقبة	

الطبية.

من	 اجتناب	جمموعة	 اإىل	 ودعوتها	 املراأة	 بتوعية	 وذلك	 	: البيئة  على  المحافظة  أهمية 
ال�سلوكات	امل�رسة	باملحيط	الذي	تعي�س	فيه،	مع	اإعطاء	اإر�سادات	تتعلق	بكيفية	التعامل	مع	الرثوة	

التنمية	 اأ�س�س	 لتحقيق	 القروي،	 الو�سط	 يف	 وخا�سة	 الطبيعية	 املوارد	 وتدبري	 وتر�سيد	 الغابوية	

امل�ستدامة.

- القرائية من أجل التمكين: دليل المكون، مديرية محاربة األمية، ط. 1، 2010، ص:31.  14
- لحسن مادي )2000(: تعليم الكبار ومحو األمية، مقاربة ديداكتيكية،منشورات مجلة علوم التربية 5،ط 1، ص: 52.  15
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•  مجاالت تدخل برنامج الجمعيات الشريكة لتنمية المستفيدات 
القرويات : 

تتدخل	اجلمعيات	ال�رسيكة	ملحو	الأمية	يف	عدة	جمالت	اجتماعية	واقت�سادية	وذلك	من	اأجل	الرفع	

وحت�سني	و�سعية	امل�ستفيدين	من	برنامج	اجلمعيات	ويهم	ذلك	عدة	م�ستويات	للتنمية:

• على امل�ستوى التعليمي :

-	التمكني	من	اآليات	القراءة	والكتابة	واحل�ساب.

-	حفظ	ال�سور	القراآنية	ومتكينهم	من	املكون	الديني	)الأخالق-	العبادات	–ال�سرية...(

-	التوعية	باأهمية	تعليم	الأبناء	وخا�سة	الفتيات.

-	تنمية	ال�سخ�سية	بتعزيز	الثقة	يف	النف�س	والنفتاح	على	الآخر.

-	التمكني	من	التعبري	والتوا�سل	ال�سفهي	ال�سليم.

• على امل�ستوى ال�سحي :

ي�سعى	برنامج	اجلمعيات	ال�رسيكة	مع	النيابة	الإقليمية	لتطوان	اإىل	الرفع	من	م�ستوى	الوعي	ال�سحي	

لدى	امل�ستفيدات	وذلك	ب:

-	تنظيم	حمالت	حت�سي�سية	للعناية	ب�سحة	الأم	والطفل	والهتمام	بالتغذية.

-	ن�رس	معلومات	للتح�سي�س	باأهمية	املحافظة	على	البيئة.

-		ا�ستثمار	مكونات	كتاب	»القرائية	من	اأجل	التمكني«الذي	ت�ستغل	به	اجلمعيات	لتقدمي	وحدات	

الوقاية	ال�سحية	التي	ت�سمل	درو�س	حول	قواعد	النظافة	،	الفح�س	الطبي	والتلقيح	،الأمرا�س	

املعدية	،الوقاية	خري	من	العالج...

• على م�ستوى الرفع من الدخل الفردي للمراأة القروية : 

اإك�ساب	املراأة	املهارات	الأ�سا�سية	لالندماج	يف	احلياة	القت�سادية.

اإن�ساء	م�ساريع	حملية	تعود	 م�ساعدة	املراأة	عموما	والن�ساء	يف	الو�سطني	احل�رسي	والقروي	على	

مبداخيل	على	امل�ستفيدات	واجلمعية،	اأو	امل�ساعدة	على	اإن�ساء	تعاونية	�سغرية	ت�سغل	الن�ساء	ويكون	لها	

عائدات	على	الن�ساء	)تعاونية	تربية	الدواجن	والأرانب	واملاعز	– تعاونية	اإنتاج	احلليب	واجلنب-	

اإنتاج	منتوجات	خزفية،	تعاونية	لإنتاج	املناديل	والزرابي...(.

-			تكوين	الن�ساء	يف	جمال	الت�سويق،	واإعطائهم	املعلومات	الالزمة	لالنطالقة	اجليدة	يف	امل�ساريع.	

-		حماولة	تقدمي	تكوين	مهني	وحريف	للن�ساء	والفتيات	امل�ستفيدات	وذلك	يف	اإطار	ور�سات	التكوين	

احلريف	)تعليم	اخلياطة	والطرز	وال�سوف،	الر�سم	على	الثوب،	تعلم	ال�سوف...(.

دور برنامج محو األمية للجمعيات الشريكة في تنمية المرأة القروية
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التنمية	املحلية	 التعاونيات	وامل�ساريع	املدرة	للدخل	لل�سعور	بال�ستقاللية	والرفع	من	 اإن�ساء	 ت�سجيع	

للمنطقة.

وجند	اأن	م�سامني	املقرر	الذي	يتم	ال�ستغال	به	مع	امل�ستفيدات«القرائية	من	اأجل	التمكني	»يركز	

على	العديد	من	الو�سعيات	احلياتية	والأدوار	القت�سادية	والجتماعية	للم�ستفيدات	القرويات	فمن	

اأهم	حماوره	جند	:

-		م�سوؤولية	الأ�رسة/القيم	واملعامالت	الدينية/الوقاية	ال�سحية/تنمية	ال�سخ�سية/امل�ساركة	يف	منهجية	

الإعالم/تدبري	 و�سائل	 عرب	 املعلومة	 على	 م�رسوعه/الإطالع	 وتطوير	 املهني/تنمية	 الإدماج	

عالقات	 ح�سن	 على	 اجلماعية/ال�سهر	 الأن�سطة	 يف	 اخلدمات/النخراط	 من	 الأموال/ال�ستفادة	

اجلوار...

	وتقدم	كل	هذه	املحاور	�سمن	الربنامج	ال�سنوي	و	الذي	حددت	مدته	الزمنية	يف	300	�ساعة.

ويتميز	تدخل	اجلمعيات	ال�رسيكة	ملحو	الأمية	ب:

عامل القرب : 

تعليمية	 ف�ساءات	 الأمية	 يف	جمال	حمو	 الإقليمية	 النيابات	 مع	 املتعاقدة	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 توفر	

تربوية	قريبة	من	ال�ساكنة	امل�ستفيدة،	وتتواجد	يف	البيئة	املحلية	للم�ستفيدات	القرويات،	�سواء	تعلق	

الأمر	بحجرة	درا�سية	يف	موؤ�س�سة	تعليمية	اأو	اأماكن	خا�سة،	اإذ	ت�سطر	اجلمعيات	يف	حالت	كثرية	

اإىل	توفري	اأماكن	خا�سة	بدور	املنازل	اأو	امل�ساجد،	اأو	مقرات	يتم	ت�سييدها	مب�ساعدات	من	طرف	

املبادرة	الوطنية	للتنمية	الب�رسية.

االنفتاح على خ�سو�سيات البيئة املحلية :

اإن	تدخل	اجلمعيات	ال�رسيكة	يف	الو�سط	القروي	يقوم	على	مبداأ	املالءمة،	فغالبية	هذه	اجلمعيات	

واملوا�سم	 والتقاليد،	 العادات	 حيث	 من	 فيها،	 املتدخل	 اجلماعة	 اأو	 املنطقة	 خ�سو�سيات	 تراعي	

الفالحية	والدينية	التي	متيز	املنطقة،واأهم	املوارد	الطبيعية	املتوفرة،	واأوقات	الأ�سواق	الأ�سبوعية	

املدر�سي	 الزمن	 اأجل	تدبري	 الأن�سطة	احلرفية..	وذلك	من	 املمار�سة	وطبيعة	 الفالحية	 والأن�سطة	

وما	يتوافق	وخ�سو�سيات	الن�ساء	القرويات	واأي�سا	من	اأجل	التدخل	مب�ساريع	مالئمة	لهوؤلء	الن�ساء	

ما	ميكنهن	ال�ستفادة	منها	والنفتاح	والندماج	بوعي	وم�سوؤولية	يف	الو�سط	ال�سو�سيو-اقت�سادي	

املحلي.

تعبئة املوارد املادية والب�رشية:

بحمالت	 القيام	 على	 درا�سي	 مو�سم	 كل	 بداية	 الإقليمية	يف	 النيابات	 مع	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 تعمل	
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الت�سجيل	والنخراط	يف	 باأهمية	 اأي�سا	وذلك	لن�رس	التوعية	 حت�سي�سية	بتن�سيق	مع	اجلماعات	املحلية	

عملية	حمو	الأمية	التي	تقدمها	اجلمعيات	وت�سمل	الفئات	من	15	�سنة	فما	فوق،	وتقوم	كذلك	بتعبئة	

خمتلف	املوارد	املالية	والب�رسية	لنجاح	العملية،	واختيار	املكونات	واملكونني	وامل�رسفني	عليها.

فك العزلة و التهمي�س :

الأمية	يف	 ن�سبة	 ارتفاع	 القروي	حيث	 الو�سط	 التدخل	يف	 الأمية	 ال�رسيكة	ملحو	 حتاول	اجلمعيات	

عدد	 اأكرب	 عن	 البحث	 حماولة	 اإىل	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 يدفع	 ما	 ملحوظ،	 ب�سكل	 الن�ساء	 �سفوف	

من	امل�سجلني	اجلدد	يف	الربنامج	-	ولال�ستفادة	من	الدعم	املايل	عن	كل	م�ستفيد	الذي	تقدمه	النيابة	

الإقليمية	ال�رسيكة	مع	كتابة	الدولة	املكلفة	مبحو	الأمية	– بالتوغل	يف	املناطق	القروية	النائية،	لتمكني	
ال�ساكنة	من	فر�سة	التعلم،	وبعدها	خلق	م�ساريع	مدرة	للدخل	لربط	عملية	حمو	الأمية	مبا	بعد	حمو	

الأمية	ملحاربة	الفقر	واله�سا�سة	وخا�سة	بالو�سط	القروي.

 خلق م�ساريع حملية و اأن�سطة حرفية موازية :

لنجاح	برنامج	اجلمعيات	ملحو	الأمية	ت�سعى	غالبية	اجلمعيات	ال�رسيكة	كل	ح�سب	مواردها	املالية	اإىل	

خلق	ما	ي�سمى	بالتكوين	احلريف	للن�ساء	امل�ستفيدات	وذلك	من	اأجل	ت�سجيعهن	على	املتابعة،	واأي�سا	

يتعلق	 ما	 وخا�سة	 مبدخول،	 عليهن	 وتعود	 الذاتي	 ال�ستقالل	 من	 متكنهن	 حرفة	 من	 لتمكينهن	

بور�سات	اخلياطة،	�سناعات	يدوية	خزفية،	بيع	منتوجات	حملية	)اجلنب	– قبعات	يدوية	حملية-	

مناديل	�سوفية-اأحزمة	...(	ما	يتيح	للمراأة	القروية	اكت�ساب	وا�ستثمار	مهاراتها	وت�سجيع	انفتاحها	

على	الو�سط	املحلي	ال�سو�سيو	اقت�سادي.

: • النتائج األولية للدراسة 

من	خالل	ا�ستغالنا	على	هذا	املو�سوع	)	و	ان	كان	ما	يزال	يف	طور	الإجناز	(	ميكننا	ان	ن�سجل	

بع�س	املالحظات	التي	ت�سكل	نتائج	اأولية	منها	:	

كافية	 مدة	غري	 �ساعة	هي	 	300 تقت�رس	على	 والتي	 ال�رسيكة	 اجلمعيات	 بربنامج	 ال�ستغال	 -		مدة	

للتمكن	العميق	وال�سليم	من	القرائية	يف	ظل	التغيبات	امل�ستمرة	للم�ستفيدات	القرويات.

-		اأن	اجلمعيات	ال�رسيكة	املتعاقدة	مع	النيابات	الإقليمية	لوزارة	الرتبية	الوطنية	ويف	ظل	الإقبال	

الن�ساء	القرويات	وارتفاع	الطلب	عليها	مقارنة	مع	باقي	الربامج	املتدخلة	يف	 عليها	من	طرف	

من	 لتمكينهن	 للم�ستفيدات	 واملهني	 احلريف	 التكوين	 ور�سات	 بتفعيل	 مطالبة	 الأمية	 جمال	حمو	

ا�ستثمار	املكت�سبات	ال�سابقة	ومن	حتقيق	الإدماج	ال�سو�سيو	اقت�سادي	لهن	اي	ربط	ال�ستفادة	من	

تعلم	حرفة	او	تكوين	مبتابعة	درو�س	حمو	الأمية	و	تعميمها	على	اجلميع.

دور برنامج محو األمية للجمعيات الشريكة في تنمية المرأة القروية
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-		ان	تفاوت	الفئات	العمرية	للم�ستفيدات	القرويات	من	الربنامج	يتطلب	اإ�سباع	احلاجات	الفردية	

من	 العديد	 عليه	 اأكدت	 ما	 وهذا	 )35-25�سنة(	 ال�سابة	 العمرية	 للفئات	 بالن�سبة	 ،خا�سة	 املتباينة	

تباين	 و	 العمرية	 الفئة	 ح�سب	 للم�ستفيذات	 احلاجات	 اختالف	 ان	 املالحظ	 لكن	 الدرا�سات.	

الأولويات	و	اختالف	احلاجات	و	القدرات	التعلمية	يوؤثر	�سلبا	على	النتائج	املحققة	)	مثال	الن�ساء	

ذات	الفئة	العمرية	اكرث	من	50	�سنة	يرغبون	يف	حفظ	القران	و	تعلم	كل	ما	هو	ديني	،	عك�س	الفئة	

العمرية	ال�سابة	التي	تركز	على	تعلم	ما	هو	تنموي	وظيفي	مدر	للدخل	و	نافع	للحياة(.

-		اإن	ح�رس	ا�ستغال	اجلمعيات	ال�رسيكة	مبحو	الأمية	فقط،	يجعل	من	عملها	عمال	حمدودا	ومتميزا	

باأحادية	النظر،	ذلك	اأن	الأن�سطة	املوازية	والتكوينات	املهنية	واحلرفية	تعطي	حافزا	قويا	للمراأة	

واأي�سا	لإعطاء	 تعلمها،	 والوظيفية	يف	 النفعية	 لوجود	 التعليم،	 ال�ستمرارية	يف	 على	مزيد	من	

جدوائية	حل�سورها	اإىل	مراكز	حمو	الأمية	والرفع	من	اإح�سا�سها	بجدوائية	ما	تتعلمه	واملراهنة	

عليه.

-		حمدودية	املقاربات	التنموية	للجمعيات	ال�رسيكة	يف	ظل	�سح	املوارد	املالية،	و�سعوبة	التدخل	يف	

املناطق	اجلبلية	النائية،	كما	اأن	اإن�ساء	م�ساريع	تنموية	حملية	يتطلب	تدخل	خمتلف	الفاعلني	على	

املنطقة	القروية	من	م�سوؤولني	حكوميني،	وبرملانيني،	واأع�ساء	اجلماعة،	وذلك	يف	اإطار	�سيا�سة	

لمركزية	تنموية	تهدف	تاأهيل	العن�رس	الب�رسي	على	م�ستوى	التعليم	وال�سحة	وحت�سني	م�ستوى	

العي�س	والرفع	من	الدخل	الفردي.

-		يتطلب	تنمية	املراأة	القروية	ا�ستح�سار	مقاربة	ت�ساركية	مندجمة	ت�سارك	فيها	اجلمعيات	املتعاقدة	

واجلماعات	القروية	وال�سلطات	املحلية.

اأول	عن	 -		لميكن	حتقق	تنمية	للمراأة	القروية	بتدخل	برنامج	اجلمعيات	ملحو	الأمية	فقط	بل	تتم	

املاء	 ب�سبكة	 التحتية	،ومده	 البنيات	 باإن�ساء	 فيه	وذلك	 تعي�س	 الذي	 املجال	والو�سط	 تنمية	 طريق	

والتطهري،	وكهربة	الو�سط	القروي	وتوفري	املرافق	و	اخلدمات	الجتماعية	الأ�سا�سية.

ما	 �سنتني	 بعد	 القرويات	وخا�سة	 امل�ستفيدات	 تعلمات	 م�ستوى	 على	 للربنامج	 وا�سح	 اأثر	 -		هناك	

ي�ستدعي	�رسورة	التفكري	يف	متديد	برنامج	التكوين	الأ�سا�سي	اإىل	�سنتني	على	القل	،	وتعميمه	

على	كافة	امل�ستفيدات	قبل	النتقال	اإىل	مرحلة	ما	بعد	حمو	الأمية	.

• على �سبيل اخلتام : 

معها	يف	عمق	 التعامل	 باملغرب	�رسورة	 القروية	 للمراأة	 ال�ساملة	 و	 الفعالة	 التنمية	 يتطلب	حتقيق	

الربامج	و	املخططات	التي	ت�سعها	الدولة	و	كل	املوؤ�س�سات	الخرى	مبا	فيها	القطاع	اخلا�س	،	بروؤية	

وا�سحة	و	ا�سرتاتيجية	حمكمة	،	ولن	يتاأتى	ذلك	ال	من	خالل	الإ�رساك	الفعلي	لها	،	يف	كل	املراحل	
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لها	 تتحقق	 للتعلم	حتى	 اأول	من	دوافعها	وحاجاتها	 بالنطالق	 للتنمية	وذلك	 الأ�سا�سية	 واملحطات	

هدفية	ونفعية	من	التعلمات	وتكون	مرتبطة	بواقعها	اليومي	املعا�س	مايجعلها	تتفاعل	معه	بعقالنية،	

ويعمق	اإح�سا�سها	بقيمة	ما	تتعلمه،كما	اأن	املراهنة	على	التنمية	يقت�سي	تهييئ	برنامج	متكامل	مي�س	

كافة	جوانب	التنمية	الفعالة	على	م�ستوى	الرفع	من	التعلمات	ومن	الوعي	ال�سحي	وتبني	�سلوكات	

ومواقف	�سحية	اإيجابية	حتول	دون	الإ�سابة	بالعلل	والأمرا�س	التي	تكلف	الدولة	ملعاجلتها	ماليني	

الدراهم،فاملراأة	مركز	اإ�سعاع	اأ�رستها	وهي	النواة	املوؤثرة	على	�سلوكاتها	ال�سحية	ال�سليمة	،كما	اأن	

حتقيق	الإدماج	الفعال	للمراأة	يف	التنمية	يقت�سي	اإعدادها	لذلك	بدرو�س	نظرية	وور�سات	تطبيقية	

متكنها	من	تعلم	حرفة	يدوية	تعود	عليها	بالنفع	م�ستقبال	وميكنها	من	حتقيق	ال�سعور	باأهمية	الذات	

وحتقيق	ا�ستقالليتها	وم�ساعدة	اأ�رستها	يف	التدبري	املايل	.

ان	اكرب	الأعطاب	التي	ت�سيب	املجتمع	املغربي	،	و	الف�سل	الذي	توؤول	اليها	امل�ساريع	التي	ت�سعها	

الدولة	و	تكلف	ميزانيات	�سخمة	�سببها	الرئي�سي	التاأهيل	ال�سعيف	او	املنعدم	للعن�رس	الب�رسي	،	و	

خا�سة	املراأة	املغربية	.	ان	هذا	ال�ستنزاف	العميق	للفعل	اليومي	للموارد	والإمكانيات	مرده	الأ�سا�س	

الت�سكل	غري	الفعال	و	الناجع	للوعي	الفردي	و	اجلمعي	نتيجة	اعطاب	ما	ت�سيب	اآلة	املوؤ�س�سات	التي	

تعنى	بالرتبية	و	التن�سئة	الجتماعية	،	لذلك	فاإن	التفكري	ال�سرتاتيجي	اليوم	هو	تفكري	يف	الن�سان	

بغ�س	النظر	عن	اجلن�س	او	اجلغرافيا	،	فاألف	ميل	تبداأ	حتما	بخطوة	�سغرية	،	فهل	و�سع	املغرب	

فعال	رجله	الوىل	يف	امل�ستقبل؟.

المراجع :

•  االت�سال والعمل اجلمعوي	)1997(:	اأ�سغال	الور�سة	التكوينية	الثانية	يف	جمال	الرتبية	ال�سكانية	
اخلام�س	 حممد	 جامعة	 ال�سكانية،	 الرتبية	 وحدة	 احلكومية،	 غري	 املنظمات	 ممثلي	 لفائدة	

)ال�سوي�سي(	كلية	علوم	الرتبية،	الرباط.

•  حل�سن مادي )2000(:	تعليم	الكبار	وحمو	الأمية،	مقاربة	ديداكتيكية،من�سورات	جملة	علوم	
الرتبية	5،ط	1.

•  حل�سن مادي )	2006(	:	تدبري	م�ساريع	التنمية	الب�رسية،من�سورات	جملة	علوم	الرتبية	6،دار	
التوحيدي،ط1.

•  كرمي حلر�س،ر�سيد ال�سعيد )2009(	:	احلكامة	اجليدة	يف	املغرب	ومتطلبات	التنمية	الب�رسية	
امل�ستدامة	،ط	1	.

•  �سعيد جفري )2010(	:	احلكامة	واأخواتها،	مقاربة	يف	املفهوم	ورهان	الطموح	املغربي.	ط.	
1،	الدار	البي�ساء.

دور برنامج محو األمية للجمعيات الشريكة في تنمية المرأة القروية
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تحديات ورهانات جامعة المستقبل

تحديات ورهانات جامعة المستقبل
د. الب�سري تامر 

جامعة	حممد	اخلام�س	ـ	ال�سوي�سي

كتاب	 جوطي	 بوطالب	 حفيظ	 للدكتور	 �سدر	

جامعة	 نحو	 امل�ستقبل	 جامعة	 	« بعنوان	 جديد	

مغاربية	تناف�سية«1.،	وقد	ق�سم	املوؤلف	درا�سته	

هذه	اإىل	اأربعة	حماور	حيث	عالج	يف	املحورين	

العوملة  وترابطات  انعكا�سات  والثاين	 الأول	

واجلامعي،	يف	حني	خ�س�س	 العايل  بالتعليم 

اإن�ساء  وحيثيات  ل�رشوط  الأخريان	 املحوران	

هذا	 يف	 و�سنحاول	 تناف�سية.	 مغاربية  جامعة 

العر�س	تقدمي	ومناق�سة	اأهم	الق�سايا	التي	اأثارها	

ا�ستخال�س	 قبل	 الكتاب	 هذا	 ثنايا	 يف	 املوؤلف	

بع�س	املالحظات.

بخ�سو�س	العوملة،	انطلق	املوؤلف	من	ت�ساوؤلت	

جوهرية	عن	دور	العلم	والتكنولوجيا	يف	العوملة	

العايل	،	وعما	 التعليم	 املميزة	لعوملة	 واملظاهر	

يخلق	حظوظا	 املعومل	 املعرفة	 كان	جمتمع	 اإذا	

مت�ساوية	للجميع	؟	)	�س	25	و	�س	49 ( 

الأول	 املحور	 بداية	 يف	 املوؤلف	 ي�ستخل�س	

العايل  للتعليم  املركزي  »لدور  با	 املعنون	

املعومل	 القت�ساد	 باأن	 املعرفة«	 جمتمع  يف 

فيه	من	�رسكات	 املت�سارعة	ومبا	 بكل	حتولته	

-  حفيظ بوطالب الجوطي، جامعة المستقبل. نحو   1
جامعة مغاربية تنافسية، دار توبقال للنشر، سلسلة 

معالم، 2012 الدار البيضاء. 

على	 يقوم	 اجلن�سيات	 متعددة	 مالية	 ومراكز	

ما	 وهذا	 	. والبتكار	 والتنمية	 العلمي	 البحث	

العايل	 للتعليم	 البنيوي	 الدور	 جهة	 من	 يعك�س	

لالقت�ساد	 اجلديدة	 القت�سادية	 التمظهرات	 يف	

اأخرى	�رسورة	 والتناف�سية	ومن	جهة	 املعومل	

اجلامعة	 واأدوار	 ملهام	 جديدة	 �سيغ	 طرح	

وعالقتها	بالقت�ساد	.

ومن	بني	املظاهر	الأ�سا�سية	املميزة	اأي�سا	لعوملة	

طلبة	 الجتذاب	 التناف�سية  منو  العايل	 التعليم	

للحدود	 العابر	 التعليم	 تطور	 و�رسعة	 دوليني	

وتطوير	جممعات	جهوية	للتعليم	العايل	وتعدد	

امل�ساهمني	يف	هذا	القطاع،	ناهيك	عن	التناف�سية	

يف	جمال	البحث	والبتكار	يف	م�ستوياته	العالية	

والدقيقة	.	
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يعر�س	 املوؤلف	 فان	 ذلك،	 كل	 على	 وللتدليل	

بتطور	 اخلا�سة	 الإح�سائيات	 من	 جمموعة	

ومن	 العامل	 دول	 من	 العديد	 يف	 الطلبة	 اأعداد	

هذا	 	)40 �س	 و	 	36 القارات.)�س	 خمتلف	

الباب	 هذا	 يف	 الأمريكية	 الريادة	 مالحظة	 مع	

يرتتب	 ما	 كل	 مع	 الت�سجيل	 ر�سوم	 وارتفاع	

التعليم	 تاأثر	 ويتجلى	 تداعيات.	 من	 ذلك	 عن	

العايل	بتكنولوجيا	املعلومات	يف	ظهور	التكوين	

الذي	 ال�سيء	 اللكرتوين	والتكوين	عن	بعد	،	

ي�سع	التعليم	التقليدي	مو�سع	ت�ساوؤل	اإزاء	بزوغ	

جامعات مقاوالتية جتارية وافرتا�سية.

�سلعة	 اإىل	 العايل	 التعليم	 العوملة	 حولت	 لقد	

ت�سديرية	،	غري	اأن	املوؤلف	ينبه	اإىل	�رسورة	

عمومية	 ثروة	 كونه	 على	 التعليم	 هذا	 حمافظة	

لالإن�سانية	 م�سرتكا	 ملكا	 املعرفة	 معها	 تظل	

جمعاء،	ومن	ثم	فاإن	على	اجلامعة	اأن	حتافظ	

والجتماعية،	 الرتبوية	 التقليدية	 مهامها	 على	

مبهام	 النهو�س	 من	 مينعها	 ل	 الذي	 ال�سيء	

جديدة	على	م�ستوى	البحث	والبتكار	والتكوين	

اإىل	متويالت	و�رساكات	 اللجوء	 امل�ستمر	وكذا	

خارجية	خ�سو�سا	مع	عامل	املقاولة.	

املالية	 لالأزمة	 تناوله	 �سياق	 املوؤلف	يف	 وينتقل	

العاملية	وعالقتها	بالتعليم	العايل	اإىل	الإجابة	عن	

التعليم	 التايل:	هل	�ساهم	ال�ستثمار	يف	 ال�سوؤال	

الأزمة	 جتاوز	 يف	 والبتكار	 والبحث	 العايل	

املالية	العاملية	واإيجاد	احللول	لها	؟	وبتعبري	اآخر	

؟	 القت�سادي	 والنمو	 اجلامعة	 بني	 العالقة	 ما	

ولعل	النقطة	العايل	واملجتمع	؟	

ولعل	النقطة	الأ�سا�سية	التي	ركز	عليها	املوؤلف	

القت�سادي	 الإ�سالح	 اأن	 هي	 النقا�س	 هذا	 يف	

البالد	 املن�سود	،	خ�سو�سا	يف	 النمو	 يحقق	 لن	

للتكوين	يف	 اإ�سالح	 اإىل	 ا�ستند	 اإذا	 النامية	،اإل	

يحتلها	 التي	 الإ�سرتاتيجية	 املكانة	 يحكم	 التعليم	

هذا	القطاع.	

االنفجار  هو	 الراهنة	 املرحلة	 مييز	 ما	 اإن	

الهائل ل�سناعة املعرفة بف�سل اال�ستثمار يف 

العلمي.	وهو	ما	متثل	يف	الخرتاعات	 البحث 

والذكاء	 والف�ساء	 الذرة	 جمالت	 يف	 الكربى	

وتكنولوجيا	 احلية	 واملادة	 ال�سطناعي	

اإىل	 منها	 ا�ستفادت	 التي	 والتوا�سل	 املعلومات	

غريها.	 قبل	 املتقدمة	 الغربية	 الدول	 كبري	 حد	

لي�س	 توؤمن	 اأن	 النامية	 الدول	 على	 فاإن	 لذا	

للجميع	 والتكوين	 والتعليم	 الرتبية	 حق	 فقط	

البحث	 تطوير	 عليها	 اإن	 بل	 	، احلياة	 مدى	

اجلديدة	 التكنولوجيات	 ل�ستيعاب	 والبتكار	

وتبني	احلكامة	والتناف�سية	والإميان	ب�رسورة	

التكوين	العلمي	والرتبوي	.

ومل	يفت	املوؤلف	بان	يقدم	جمموعة	من	حالت	

التي	 الدول	 من	 للعديد	 العايل	 التعليم	 اأنظمة	

اجتهت	 و	 الت�سجيل	 ر�سوم	 من	 الرفع	 عرفت	

اإىل	الرفع	من	ا�ستثمارها	يف	ال�سناعة	املعرفية	

املتحدة	وايرلندة	والربازيل	.	 بالوليات	 بدءا	

وكاأن	الأزمة	كانت	نافعة	لها	باعتبارها	كانت	

العايل	 تعليمها	 يف	 بالبحث	 للنهو�س	 املحفز	

ال�سيء	الذي	مكن	يف	النهاية	من	و�سع	معايري	

اإىل	 	57 .)	�س	 املجال	 هذا	 للجودة	يف	 جديدة	

�س	67	(	.	

خل�س	املوؤلف	يف	نهاية	املحور	الأول	اإىل	طرح	

الكفيلة	 وال�رسوط	 القرتاحات	 من	 جمموعة	

بخلق	منظومة	للتعليم	العايل	والبحث	والبتكار	
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لها	من	 اإدماجية	ومعوملة	.	وقد	تطرق	 تكون	

عدة	مداخل	هي	الإ�سالح	والتنظيم	اجلامعيني	

العايل	 والتعليم	 العلمي	 البحث	 بني	 والعالقة	

واجلودة	 العايل	 التعليم	 دمقرطة	 و	 والبتكار	

الت�سجيل	 ور�سوم	 الفر�س	 وتكافوؤ	 والمتياز	

يخل	 ومل	 العايل.	 للتعليم	 الطلبة	 ولوج	 ودعم	

اأي	من	املداخل	املذكورة	من	ا�ستعرا�س	ملثال	

العايل	 التعليم	 منظومات	 لإحدى	 جتربة	 اأو	

املختلفة،	فكيف	تواجه	اجلامعة	مهامها	اجلديدة؟	

وما	هي	اآليات	تفاعلها	مع	العوملة	؟	

عنون	املوؤلف	املحور	الثاين	:	»بانبثاق اأقطاب 

املهام	 بدايته	 يف	 طرح	 وقد	 جديدة«،	 جامعة 

على	 باجلامعة	 تناط	 اأن	 ينبغي	 التي	 اجلديدة	

التعاقدي	 )البحث	 باملقاولة	 عالقتها	 م�ستوى	

املعرفة	 جمتمع	 وبناء	 واخلربة(	 وال�ست�سارة	

التكنولوجيا	 ونقل	 ال�سناعية	 الهيكلة	 واإعادة	

تاأكيدا	 ويكفي	 	. القت�ساد	 تناف�سية	 من	 للرفع	

اأو	 بريطانيا	 به	 تقوم	 ما	 على	 الوقوف	 لذلك،	

اأدوار	 جتدد	 عندما	 الأ�سيوية	 الدول	 بع�س	

للجامعات	 ومتنح	 اجلامعيني	 امل�سوؤولني	

اجلامعة	 وت�رسك	 والإداري	 املايل	 ال�ستقالل	

الرتابية	 التنموية	 ال�سيا�سات	 وتفعيل	 ر�سم	 يف	

خللق	 اجلامعية	 املراكز	 اإدماج	 اإىل	 والدفع	

اأقطاب	جامعية	كربى.

من	امل�سلم	به	اأن	تكنولوجيا	الإعالم	والت�سال	

يف	 والتدري�س	 العمل	 مناهج	 يف	 انقالبا	 حققت	

يدعو	 الذي	 ال�سيء	 املتقدمة،	 الدول	 جامعات	

الرتبوية	 م�ساراتها	 جتديد	 اإىل	 النامية	 الدول	

والبحثية	يف	جامعاتها	وتعليمها	العايل	.	

ال  م�ساألة	 عند	 مطول	 ذلك	 بعد	 املوؤلف	 وقف	

االإداري  وا�ستقاللها  للجامعات  التدبري  مركزية 

واملايل.	وقد	انطلق	يف	ذلك	من	الإ�سالحات	

يف	 الأخرية	 �سنة	 الثالثني	 خالل	 جرت	 التي	

تدبري	 ويعد	 	. الأوروبية	 الدول	 من	 العديد	

التدبري	 لمركزية	 �سلب	 يف	 الب�رسية	 املوارد	

التجربة	 على	 املوؤلف	 عرج	 ثم	 ومن	 	. هذه	

ومدى	 الدكتوراه	 مراكز	 باإن�ساء	 املغاربية	

دورها	يف	التهييء	ملهن	التعليم	العايل	والبحث	

و�رسوط	حت�سني	فعالية	هياأة	التدري�س	اجلامعي	

والأ�ساتذة	الباحثني.وعالوة	على	ذلك	،	فاإن	

ال�ستقالل	يقرتن	بالتقومي	ال�سيء	الذي	ي�ستدعي	

تطوير	موؤ�رسات	دالة	من	لدن	وكالت	وطنية	

غري	حكومية	.

اإن	ما	مت	عر�سه	اإىل	الآن	ي�سمح	بتكوين	�سورة	

العامل	 عرب	 املوجودة	 اجلامعات	 درجات	 عن	

�ست�سمح	 �سوف	 التي	 املو�سوعية	 والعنا�رس	

ا�ستنادا	 املوؤلف	 بينها.	وقد	اقرتح	 فيما	 بالتمييز	

اإىل	الرتتيبات	العاملية	املعروفة	)	ترتيب	جامعة	

ثالثيا	 ت�سنيفا	 	) التامي	 جملة	 وترتيب	 �سنغهاي	

العلمية	 الإنتاجية	 اأبرزها	 موؤ�رسات	 بعدة	 ياأخذ	

	) العلمية	 من�سوراتها	 على	 الإحالت	 عدد	 	(

ونوعية	الرتباط	بني	البحث	والبتكار	)	عدد	

الرباءات	وقيمة	التعاقدات	وعائدات	الرباءات	

الفكرية	..(	 وامللكية	 البحث	 تثمني	 و�رساكات	

وجودة	التعليم	العايل	)	تقومي	الأ�ساتذة	واملناهج	

	. 	)... نوبل	 جائزة	 على	 احلائزين	 وعدد	

امل�ستقلة  العاملية  اجلامعات  فهنالك  وهكذا 

)مابني	الرتبة	الأوىل	والثالثمائة(	التي	تتجاوز	

من	 لكثري	 العامة	 امليزانيات	 منها	 كل	 ميزانية	

تحديات ورهانات جامعة المستقبل
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اجلهوية  اجلامعات  تليها	 النامية.	 الدول	

)توجد	�سمن	اخلم�سمائة	مرتبة	الأوىل	(	وهي	

الأ�سا�سية.	 وبحوثها	 تكويناتها	 بجودة	 تتميز	

ع�رسة	 من	 اقل	 حوايل	 ي�سمل	 الذي	 الباقي	 اأما	

عليه	 نطلق	 اأن	 ميكن	 ما	 في�سكل	 جامعة	 اآلف	

�ست�سهد	 ما	 وبقدر	 املحلي.	 امل�ستوى	 جامعات	

% من	  2 اجلامعات	اجلهوية	تزايدا	لتنتقل	من	

املجموع	الكلي	للجامعات	اإىل	%10	مع	حلول	

�سنة	2020،	فاإن	عدد	اجلامعات	العاملية	�سيبقى	
م�ستقرا.

خ�س�س	املوؤلف	املحورين	الأخريين	من	الكتاب	

املغاربية  »اجلامعة  من	 كل	 ق�سايا	 لتناول	

التي نحتاج لها«	و»االأفق املغاربي«	.	

التي	 العميقة	 العاملية	 التحولت	 هذه	 ظل	 ففي	

�سيكون	لها	ول	�سك	اأثر	كبري	الأثر	على	�سعوبنا	

املغاربية،	�سوف	يكون	من	امل�رسوع	الت�ساوؤل	

عن	واقع	منظومات	التعليم	العايل	والبحث	يف	

اأقطارنا	ومدى	قدرتها	على	مواجهة	التحديات	

هذه	 بقدرة	 امل�سوؤولني	 وعي	 و	 الكربى	

مغاربي	 جهوي	 اقت�ساد	 بناء	 على	 املوؤ�س�سات	

ال�سيا�سات	 املوؤلف	 يتابع	 اأن	 تناف�سي.	وعو�س	

التي	اتبعت	يف	هذا	القطاع	منذ	ال�ستقالل،	فاإنه	

الطريق	 لب�سط	 ا�ست�رسافية	 مقاربة	 اإتباع	 اآثر	

القمينة	بجعل	منظوماتنا	املغاربية	للتعليم	العايل	

التحديات	 م�ستوى	 يف	 والبتكار	 والبحث	

امل�ستقبلية.

اجلامعات	 واقع	 ر�سد	 من	 املوؤلف	 ينطلق	 	

املغاربية	التي	ي�سعها	اأ�سحاب	القرار	ال�سيا�سي	

املفتوح	 النظام	 تطبيق	 	: جلي	 تناق�س	 اأمام	

فيه	 تكون	 الذي	 الوقت	 يف	 الطلبة	 جميع	 اأمام	

ال�رساكات.	 واإقامة	 نخب	 بتكوين	 فيه	 مطالبة	

واإذا	كانت	اجلامعات،	مل	تتمكن	حلد	الآن	من	

فذلك	 يف	جمتمعاتنا،	 لها	 اأف�سل	 �سورة	 �سنع	

املوؤ�س�سات	اجلامعية	 اإىل	جتزئة	وت�ستت	 راجع	

وقد	 	. الذات	 على	 النطواء	 اإىل	 وجلوءها	

اقرتح	املوؤلف	�ستة	اأورا�س	من	�ساأنها	اأن	تنقل	

املحلية	 درجة	 من	 جامعة	 ع�رسين	 الأقل	 على	

اإىل	درجة	اجلهوية.

ولتحقيق	هذا	الغر�س،	ينبغي	اإعطاء	الأولوية	

لور�س	الإ�سرتاتيجية	اأي	خلق	ف�ساء مغاربي 

اأفق	 	« اأو	 العلمي	 والبحث  العايل  للتعليم 

مغاربي	»	مكمل	للف�ساء	الأوروبي	مع	اإعطاء	

النطالقة	لأورا�س	ل	مركزية	التدبري	ومتكني	

وال�ستثمار	 الذاتي	 ال�ستقالل	 من	 اجلامعة	

وربطه	 وتثمينه	 العلمي	 البحث	 هياكل	 يف	

بالبتكار.	كما	تتمثل	يف	اإحداث	اأقطاب	جامعية	

تناف�سية،	واإن�ساء	حرم	جامعي	باملعنى	احلقيقي	

للكلمة	لكل	يف	كل	جامعة،	واإ�سدار	جمموعة	

من	الت�رسيعات	تخ�س	�رسوط	فتح	جامعات	اأو	

فروع	لها	تاأمينا	حلقوق	الطلبة.

برنامج	 النهاية	 يف	 ي�سع	 اأن	 املوؤلف	 يفت	 ومل	

املغاربية	 للجامعات	 متكامل	 واإ�سالح	 عمل	

ودعم	 الت�سيري	 يف	 الر�سيدة	 احلكامة	 من	 يبداأ	

وتدعيم	 واملقاولة	 اجلامعة	 بني	 ما	 ال�رساكات	

مراكز	درا�سات	الدكتوراه	وت�سجيع	امل�سارات	

املهنية	املتقاطعة	ما	بني	املقاولة	ومراكز	البحث	

اإ�سالح	مل�سامني	الإجازة	واملا�سرت	 من	خالل	

التعليم	 بني	 ما	 بالعالقة	 والهتمام	 والدكتوراه	

ما	 بكل	 والنهو�س	 الثانوي	 والتعليم	 العايل	

الوطني	 حميطها	 على	 اجلامعة	 انفتاح	 يتيح	

والعاملي.
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خالصة وتعقيب 

يختتم	املوؤلف	كتابة	بخال�ستني	اأ�سا�سيتني	تتعلقان	

بالأفق	املغاربي	:	الأوىل	حتت	عنوان	:	»عن 

املواطنة  »بذور  والثانية	 النموذج«	 ا�سترياد 

املغاربية«.	

ي�ستهل	املوؤلف	اخلال�سة	الأوىل	بالت�ساوؤل	عما	

اإذا	كان	من	ال�رسوري	الت�سبث	بنظام	جامعي	

بالنظام	 ناأخذ	 اأن	 ينبغي	 اأم	 ؟	 تخلى	عنه	ذووه	

التجاري	 املنطق	 على	 املنبني	 الراأ�سمايل	

هو	 فاملطلوب	 ذاك،	 ول	 هذا	 ل	 الت�سويقي؟	

انبثاق	منظومة	جامعية	جتمع	بني	 العمل	على	

اأ�سا�سها	 والبتكار،	 والبحث	 العايل	 التعليم	

اأن	 غري	 الدمقرطة.	 اإىل	 املوؤدية	 اجلودة	

من	 قوية	 م�ساهمة	 بال�رسورة	 ي�ستلزم	 ذلك	

القطاعات	ال�سناعية	.	وهذا	ما	يتطلب	بدوره	

تركز	 مغاربية	 تناف�سية	جهوية	 اأقطاب	 اإحداث	

على	موا�سيع	ذات	اهتمام	م�سرتك	)	من	قبيل	

والطاقة	 واملاء	 والت�سال	 الإعالم	 تكنولوجيا	

والبيئة	والتنمية	امل�ستدامة	وحماربة	الت�سحر(.	

مغاربية	 هياأة	 تاأ�سي�س	 يجب	 ذلك،	 لأجراأة	 و	

بتمويل	 تتكفل	 للبحث	والبتكار	 	) )وكالة	مثال	

الكربى.	 البحث	 اأورا�س	 و	 م�ساريع	 وتتبع	

اأو	لي�س	يف	ذلك	زرع	لبذور	مواطنة	مغاربة	

تتطلع	اإليها	كافة	ال�سعوب	؟	يت�ساءل	املوؤلف.

غري	 مغاربي	 جامعي	 لتاأ�سي�س	 النداء	 هذا	 اإن	

الف�ساء	 ترتيب	 اإعادة	 تقليد	 رغبة	يف	 من	 نابع	

اجتماعات	 عن	 املنبثق	 الأوروبي	 اجلامعي	

اإنه	 بل	 	،)2003( وا�سبانيا	 	)1999( بولونيا	
�سبكة	مغاربية	 نابع	من	رغبة	حقيقية	يف	خلق	

والباحث	 الطالب	 فيها	 يتمكن	 العايل	 للتعليم	

من	امل�ساهمة	الفعلية	يف	مواجهة	حتديات	البناء	

القت�سادي	وال�سيا�سي	املغاربي	،	يف	اأفق	رفع	

هذه	 تتقا�سمها	 التي	 املختلفة	 النوعية	 التحديات	

املنطقة،	كما	اأن	هذه	الدعوة	اإىل	تاأ�سي�س	جامعي	

والأ�س�س	 املداخل	 اأهم	 بني	 من	 يعترب	 م�سرتك	

ال�رسورية	يف	اأفق	بناء	وحدة	وتكامل	حقيقيني	

يتجاوزان	منطق	الظرفية	ال�سيا�سية	ومقت�سيات	

اخلطاب	الإيديولوجي	العام.

الدكتور	حفيظ	بوطالب	جوطي	 ت�سكل	درا�سة	

باأهم	 يحيط	 و�سموليا	 تركيبيا	 عمال	 اإذن	

اجلامعة	 تواجه	 التي	 والتحديات	 التحولت	

والتعليم	العايل	يف	البلدان	املتقدمة	والنامية	على	

حد	�سواء	.	وقد	وظف	املوؤلف	يف	ذلك	خربته	

القطاع.	 بهذا	 الطويل	 واحتكاكه	 وجتربته	

املوؤلفات	 من	 العديد	 على	 اطالعه	 جانب	 اإىل	

الكتاب.	 ببليوغرافيا	 يف	 املت�سمنة	 والأبحاث	

عند	 املوؤلف	 يقف	 فلم	 للمغرب،	 بالن�سبة	 اأما	

اجلامعة	 لواقع	 والت�سخي�س	 الو�سف	 م�ستوى	

والتعليم	العايل	يف	بلدنا	،	بل	ذهب	اإىل	حتليل	

اإىل	 ليخل�س	 منه	 عديدة	 جوانب	 وا�ستق�ساء	

اقرتاح	بع�س	الطروحات	يف	�سوء	التجارب	

اجلامعة	 ومكانة	 دور	 اإن	 	. املتنوعة	 الأجنبية	

	، جمتمع	 كل	 مل�سرية	 بالن�سبة	 حا�سمني	 اليوم	

وهذا	ما	ينبغي	اأن	يتنبه	له	اأ�سحاب	القرار	يف	

بلدنا.	

ي�ست�سف	 ل	 اأن	 الكتاب	 هذا	 لقارئ	 ميكن	 ل	

وغريته	 املوؤلف	 حتدو	 التي	 الوطنية	 الروح	

على	جامعاتنا.	غري	اأن	بع�س	الق�سايا	الراهنة	

الكتاب،	 مطالعة	 بعد	 للنقا�س	 مفتوحة	 تبقى	

ولكن	 لأولويتها	 فقط	 لي�س	 العمل	 هذا	 قراءة	

ي�سهدها	 التي	 املت�سارعة	 التحولت	 بحكم	 اأي�سا	

تحديات ورهانات جامعة المستقبل
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التعليم	العايل	اليوم.	ومن	بني	هذه	الق�سايا	على	

�سبيل	املثال	ل	احل�رس،	�سخامة	ال�ستثمارات	

املالية	والب�رسية	املتزايدة	التي	اأ�سبحت	تتطلبها	

راأ�سمال	 وظهور	 العايل	 والتعليم	 اجلامعات	

اجلامعية	 ال�سوق	 يغزو	 متوح�س	 ا�ستثماري	

على	 العوملة	 واخلليجية	يف	ظل	 النامية	 للبلدان	

الأخ�س.	

من	جهة	اأخرى،	فاإن	التحديات	التي	تواجهها	

الدول	 املغرب	وغريه	من	 امل�ستقبل	يف	 جامعة	

يتوقف	 املتقارب	ل	 القت�سادي	 امل�ستوى	 ذات	

والإمكانات	 ال�ستثمارات	 عتبة	 عند	 فقط	

املادية،	بل	تتجاوز	ذلك	اإىل	دور	اجلامعة	يف	

الدميقراطي،	 املجتمع	 قواعد	 وتاأ�سيل	 تاأ�سي�س	

والتدبري	 التخطيط	 يف	 امل�ساركة	 مقدمته	 ويف	

ق�سايا	 تبقى	 امل�ستوى،	 هذا	 على	 واحلكامة.	

فاعليها	 ودور	 وهيئاتها	 اجلامعة	 تدبري	

والأ�ساتذة،ومعادلة	 الطلبة	 اأي	 الأ�سا�سيني،	

بالإ�سافة	 ودوليا،	 وجهويا	 وطنيا	 ال�سهادات	

اإىل	اأكرب	التحديات	املرتبطة	بالتنمية	املتمثلة	يف	

يتميز	 �سغل	 ل�سوق	 التكوين	 مالءمة	 �رسورة	

طلبه	بالظرفية	والتحول	ال�رسيع.

ذلك	 اإىل	 اأ�رسنا	 كما	 العمل،	 هذا	 اأهمية	 تكمن	

يف	مقدمة	هذا	التقدمي	،لي�س	فقط	يف	ما	يت�سمنه	

من	اأفكار	ومعطيات	واأراء	ا�ست�رسافية	اأ�سيلة،	

لطرح	 اأفاق	 فتح	 على	 كذلك	 قدرته	 يف	 لكن	

يف	 الكتاب	 هذا	 قراءة	 ت�ساهم	 جديدة	 اأ�سئلة	

بلورتها	وتعميقها،	خا�سة	يف	ظل	�رسط	ندرة	

اجلامعة	 حول	 )والعربية(	 املغربية	 الدرا�سات	

وم�ستقبلها	واأدوارها.
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التظاهرات العلمية
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جامعة التربية مدى الحياة
) م�رشوع انطلق بداية �سنة 2013 (

الخلفية واإلطـــار العام :

بعد	�سل�سلة	من	اللقاءات		العلمية	ويدعم	من	وكالة	التعاون		الأملانية		الدولية	....مت	التوقيع	بني		

هذه	الأخرية		وجامعة	حممد	اخلام�س	ال�سوي�سي		يف	�سهر	اأكتوبر	2012	على	اتفاقية	تفعيل		جامعة	

الرتبية	مدى	احلياة	بكلية		علوم	الرتبية		وباإ�رساف		كر�سي	اليون�سكو		ملحو	الأمية		وتعليم	الكبار	.	

ويف	�سياق	النفتاح	على	كافة		الفعاليات		ملناق�سة		كافة	مكونات		هذا	امل�رسوع		الهام		فقد	مت	تنظيم		

يوم	درا�سي		بتعاون	مع	مديرية	حماربة	الأمية	)	وزارة	الرتبية	الوطنية	(	حتت	عنوان	»		جامعة	

الرتبية	مدى	احلياة	:	م�رسوع	للم�ستقبل	»	بتاريخ	25	دجنرب	2012	.	

ويف	كلمته	لدى	افتتاح		هذا	اليوم	الدرا�سي	،	رحب	ال�سيد	عبد	ال�سالم	الوزاين		عميد	كلية	علوم	

الرتبية	بكل	احلا�رسين	خرباء	وممثلي	املنظمات		واملجتمع	املدين		والطلبة	قبل		النتقال	اإىل	حتديد	

الإطار	العام		والتطورات	التي	اأف�ست		اإىل	اخلروج		بهذا	امل�رسوع		اإىل	حيز		الوجود	موؤكدا		على	

اأبعاده	املتعددة		الرتبوية		والجتماعية		والثقافية		بل	والفل�سفية	.	ذلك	اأن		م�رسوعا	من	هذا	القبيل		

يقرتن	بت�ساوؤلت		جوهرية		تتعلق	بانفتاح		اجلامعة		على	كل	ال�رسائح	الجتماعية		يف	مواجهة	طلب		

متزايد		ومتنوع	.	كيف	نت�سور	الرتبية		حتى	تكون		املجتمعات		املتعلمة	مفتوحة		للجميع		بدل	اأن		

تكون	عامال		يف	زيادة	الفوارق		وتو�سع		ال�رسخ	املعريف		الذي	ي�سكل		العقبة	الأ�سا�س		يف	وجه		

جمتمع	املعرفة	؟		اإن	الروؤية		املو�سعة	للرتبية		للجميع		تتجاوز		نظم	التعليم	التقليدية		بهدف	ال�ستفادة		

من	كل	ما	هو		متاح	اليوم		من	معلومات	على	نحو	مبدع		مع	العزم		على	حتقيق		املزيد	من		الفعالية		

واإك�ساب		الأفراد		املهارات		ال�رسورية		للحياة	اليومية	.	

العروض والمناقشة :

	ال�سيد	احلبيب	ندير		مدير	حماربة	الأمية		حتت	عنوان	:	»	جامعة	الرتبية		 األقى		العر�س	الأول	

مدى	احلياة	:		املفاهيم	واملنظور	»	وقد	تناول		فيه	العنا�رس	التالية	:	

جامعة التربية مدى الحياة
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•  مهد	ال�سيد	ندير		لعر�سه	مذكرا	بقولة	جاك	دولور	الواردة		يف	تقريره	املعنون	»الرتبية،		
ذلك	الكنز		املكنون«		الداعية		اإىل	تكوين	الإن�سان	املواطن		ملواجهة	متطلبات	احلياة		يف	

ظل	العوملة		من	خالل	حتقيق		الغايات		الأربع		التالية	:	

-	تعلم	لتعرف	

-	تعلم	لتعمل	

-	تعلم	لت�سارك	

-	تعلم	لتكون	

فعلى	اجلميع	ال�ستفادة		من	كل	فر�س	التعلم		التي	يتيحها	اجلميع	.	

•  اأما	مفهوم	الرتبية		مدى	احلياة،		فاإنه		يعني	كل		تعلم	يتم	يف	اأي	مرحلة	من	مراحل	احلياة		
والجتماعية	 	 واملدنية	 ال�سخ�سية	 	 والكفاءات	 	 واملوؤهالت	 	 املعارف	 	 اإىل	حت�سني	 يرمي	

لكل	اأفراد	املجتمع	.	

 •  وعند	مطالعة		كل	خال�سات	املوؤمترات		العاملية	ملحو	الأمية	التي	نظمتها		اليون�سكو	)من	

طهران	1965	اإىل	كوفينتيا		Confintea	الربازيل	2009	(	فاإننا	جند	ارتباطا	وثيقا		وعلى	
اأكرث	من		م�ستوى		ما	بني		الرتبية	مدى	احلياة		وحمو	الأمية	،	على	اعتبار	اأن	هذه	الأخرية		

ت�سكل	الأر�سية		الأ�سا�س		لالأوىل	.		

بن�سبة		 	 الكبار	 اأمية	 	حمو	 اإىل	 لالألفية	 الإمنائية	 	 الأهداف	 بني	 	 من	 	4 الهدف	 يتطلع	 •  كما	
برامج	 	 م�ستوى	 فقط	على	 لي�س	 الإناث،	 مابني	 	 2015	وخا�سة	 �سنة	 50	يف	حدود	  %

التعليم	الأ�سا�سي	ولكن	اأي�سا	التعليم	امل�ستمر	.

•  هناك	ثالثة	اأنواع	من	املوؤ�س�سات		ت�سمح	بتفعيل	هذه	الرتبية	:	برامج		ما	بعد	الأمية	ومراكز	
التعلم	اجلماعية		واجلامعات	ال�سعبية	.

-		فربامج	حمو	الأمية		باعتبارها	مرحلة		مكملة	للتعلم	وتعزيز		املكت�سبات		فهي	و�سيلة	للتنمية		املحلية	

والندماج		القت�سادي		والجتماعي	للم�ستفيدين	)	ات	(	.

	موؤهالتهم		 لتمكينهم	من	حت�سني	 	 املجتمع	 اأفراد	 	كافة	 ت�ستقبل	 	فهي	 	اجلماعية	 التعلم	 -		اأما	مراكز	

اليون�سكو	(	.وللمغرب		جتربة	 	بغية	حت�سني		م�ستوى		عي�سهم	)	تعريف	 املعرفية	وا�ستقالليتهم	

– 2008	يف	كل	من		  2007 �سنة	 	 اليون�سكو	 	من	 بدعم	 	 انطلقت	 	 املراكزالتي	 	 	مع	هذه	 خا�سة	
ورزازات		وزاكورة	.	ثم	انت�رست	هذه	املراكز		وتزايد	عددها		يف	عدة	جهات		بدعم		من	وكالة		

.	Dvv international	الأملاين		التعاون
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-		اأما		»اجلامعات		ال�سعبية«		فهي	موؤ�س�سات		مفتوحة		يف	وجه		كل	املواطنني	لتلقي	ما	يرغبون		فيه	

من	تكوين		ليت�سنى		لهم	امل�ساركة		كمواطنني		فاعلني		يف	احلياة	ال�سيا�سية	والقت�سادية	.	وت�سكل	

اجلامعات	ال�سعبية	الأملانية	منوذجا		بف�سل		ما	راكمته		من	جتربة	وخربة		ناجحة	طيلة		ازيد	من	

قرن	.	وقد	بلغ	عددها		اليوم	حوايل	940	جامعة		ا�ستقبلت	�سنة	2009	حوايل	902	مليون		متعلم.	

اإنها	جت�سيد	فعلي		للحق	يف		الرتبية		والتعليم		للجميع	.	

-		ويرجع	جناح	هذا	النوع	من	املوؤ�س�سات	اإىل	قربها	من	حاجيات		املواطنني		وتنوع		ما	توفره		من	

تكوينات		خ�سو�سا		يف	جمال	اللغات		وال�سحة		والوقاية		والتغذية		والفنون		والثقافة		ال�سيا�سية	

والبيئية		والتنمية		امل�ستدامة		والتكوين	املهني	.	

املدن		 بلديات	 	 بالباقي	 	 تتكفل	 	 70%	يف	حني	 اإىل	 	%50 ذاتي	يف	حدود	 فهو	 	 التمويل	 -		اأما	عن	

.	)		Landersلندر	)	واجلهات

ثم	األقى	العر�س	الثاين	الدكتور الب�سري تامر م�سوؤول  كر�سي اليون�سكو  ملحو االأمية  وتعليم 

بكلية علوم  انطالق وتفعيل امل�رشوع    : الرتبية  مدى احلياة  : »جامعة  الكبار يف مو�سوع 

الرتبية«

امل�رسوع		 هذا	 	 اإقامة	 دواعي	 	 تامر	عن	 	 الدكتور	 ت�ساءل	 	 للمو�سوع	 	 التمهيد	 �سياق	 •  يف	
م�ستندا	يف	ذلك		اإىل	مربرين	:		

-		مواكبة		برامج	وم�ستجدات		الإ�سالح		الرتبوي		التي	تطلقها		املنظمات		الأممية		والرامية	

اإىل		حمو	الأمية		ون�رس	التعليم		واحلد	من	الفوارق	)	احلق العاملي  يف التعليم  وال�سعي 

اإىل  اإر�ساء جمتمع  املعرفة	(.

والثقافية		 وال�سيا�سية	 الجتماعية	 النواحي	 من	 املغرب	 ي�سهدها	 التي	 التحولت	 -		مواكبة	

خ�سو�سا	يف	ظل	النفتاح		وانت�سار	تكنولوجيا	الت�سال		مع	الرتكيز	على	فئة		ال�سباب		

من	اجلن�سني	.	

و�سيتيح	هذا	امل�رسوع		فعليا	انفتاح		اجلامعة		على	حميطها		واإر�ساء	تكوينات		متنوعة		وجديدة		ذات	

جودة		ي�سهر		عليها		جامعيون		ومكونون		خمت�سون	.	

• و�سرتكز	هذه	التكوينات		على	حتقيق		الأهداف		الأ�سا�سية		التالية	:	

-	اإك�ساب		كفايات	ومهارات		عر�سانية	

-	حمو	الأمية	املعلوماتية	)		من	جمتمع	املعلومات		اإىل		جمتمع	املعرفة	(	.

جامعة التربية مدى الحياة
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-		اإدماج	�سبكة		من	املعارف		واملهارات		تربط		بني	النظرية		والتطبيق		والنقا�س		والتجربة		

باعتبارها		مقومات		جوهرية		بالن�سبة		ملمار�سة	املواطنة	.

•  �سي�سكل		هذا	امل�رسوع		منظومة	مكملة		لباقي	منظومات	التكوين	التكميلية		واملهنية	)	مثل	حمو	
املهني	..(	و�سيتميز	عنها		 	والتكوين	 النظامية	 	والرتبية	غري	 التعليم	اجلماعي	 الأمية		ومراكز	

بانفتاحه	على	املواطنني	دون	اأي	�رسوط		للولوج	)	عدا	اأداء		مقابل	مادي		رمزي		جدا		الهدف	

منه		حت�سي�س		امل�ستفيدين		باأن	من	حقهم		املطالبة		بتكوين		جيد	(	ولذلك	تنظم		دوارات		لتكوين	

املكونني		يف	هذه	اجلامعة	نظرا		خل�سو�سية		التكوين	...(	.

•  تقوم	بالإ�رساف	على	امل�رسوع	موؤقتا		هيئتان	:	هيئة		للت�سيري		العام	وهيئة		مكلفة		بتدبري		برامج	
التكوين	.	وهناك	عدد	من	ال�رسكاء	الذين	داخل	هذه	الهياآت		على	راأ�سهم	وكالة	التعاون	الأملاين	

Dvv International	ومديرية	حماربة	الأمية		ومنظمات	املجتمع		املدين	واأطراف	اأخـرى.

•  تتوزع	برامج	التكوين	على	حماور	ووحدات	جد	متنوعة		لكل	منها		غالف		زمني		ويجري		
التكوين	يف	اأوقات		مالئمة		رمزية		وباللغتني		العربية	والفرن�سية		اإىل	جانب		لغات	اأخرى		يف	

كلية	علوم	الرتبية.	

تتوزع  حماور  الربامج على  النحو التايل :

-	الثقافة	العامة	واملجتمع	؛

-	الرتبية		ال�سحية	؛

-	هند�سة	التكوين	يف	حمو	الأمية؛	

-	اللغات		والت�سال		واملعلوميات؛	

-	التدبري	وحل	امل�ساكل	.

• اأما	بخ�سو�س	خطة		ومراحل		اإجناز	امل�رسوع	:	

-		بعد	جمموعة		من	الأيام	الدرا�سية	،	مت	اجناز	درا�سة	جدوى	من	طرف		احد	اخلرباء	�سنة	

.2012
-		و�سع	دفاتر		التحمالت		اخلا�سة		بوحدات		التكوين		وانطالق	بع�سها	.

-		تكوين	املكونني	واقتناء	املعدات	والوثائق	.

-		اإر�ساء	التقومي	املرحلي	وعدة	التقومي	النهائي	يف	ذلك	موؤ�رسات		قيا�س	التنفيذ	والجناز	

-		اإعداد	خطة	العمل		ل�سنة	2013 – 2014	.

وقد	تال	العر�سني	نقا�س	م�ستفي�س	تناول	ق�سايا		وجوانب	عديدة		تتعلق	بتفعيل	هذا	امل�رسوع	الذي	

مل	ي�سبق	اأن	عرف	املغرب	مثيال	له	من	قبل	.


