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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ن الطاهرينوصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه الطيبي

 تقديم

الحمد هلل رب العاملين، علم بالقلم، علم إلانسان ما لم يعلم، وغرس فيه القابلية للتعلم منذ أبينا 

، ومنح هللا سبحانه الحواس "وعلم آدم ألاسماء كلها: "آدم عليه السالم؛ فقال عز من قائل

ما ليس لك به علم، إن السمع وال تقف : "لإلنسان؛ ألنها مفاتيح للتعلم، والتعليم؛ فقال سبحانه

 ".والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال

والصالة والسالم ألاتمان ألاكمالن على معلم الناس الخير، سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذي قال فيه ربه 

إن كانوا هم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، و نبعث في ألاميين رسوال مهو الذي : "سبحانه

صد الدين؛ افقهوا مق، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين؛ الذين "من قبل لفي ضالل مبين

وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم . ، وربوا ألاجيال، وعلموهافنونه في آلافاقحملوا لواء العلم، وبثوا ف

 .الدين، من الورثة مصابيح الهدى، وأعالم التربية والفكر، وصالح املسلمين

 بعد؛و 

تعنى بالبحث الفكري والتربوي، وينصب اهتمامها الرئيس فإن أكاديمية الدراسات الفكرية والتربوية 

وتتغيى تحقيق مجموعة . على الارتقاء بالفكر، والتربية، والتعليم، وإلاسهام في الفعل الثقافي الهادف

 :من ألاهداف من بينها

 إسهام مشهود في إحياء العلم في ألامة؛احتضان الطاقات الفكرية والتربوية؛ ليكون لها  •

 العلمية والتربوية رسالةالالعناية بتأهيل وتدريب الكفاءات الفكرية، والتربوية، وتوجيه جهودها لخدمة  •

 ؛ةميألكاديل

، ؛ وطنيا، ودوليا، ذات الاهتمام العلميوالتربوية التعاون مع مختلف املراكز واملؤسسات العلمية •

 ؛والتربوي 

 تشارات، وتنظيم حمالت تطوعية، وورشات تكوينية، تعنى بالشأن الفكري والتربوي؛ تقديم الاس •
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 تقديم خدمة الاستشارة البحثية للباحثين في سلك الدكتوراه، واملاستر، في املجاالت العلمية لألكاديمية؛ •

 .تشجيع نشر املساهمات وألابحاث، في كل ما له عالقة بالفكر والتربية •

هداف؛ عمل  ألاكاديمية على تنظيم هذه الدورة التكوينية املكثفة في علوم وانطالقا من هذه ألا 

 .، والخبراء التربويين؛ والتي أطرها نخبة من ألاساتذةالتربية إلاسالميةالتربية وديداكتيك 

م، وجاءت محاورها 0202نونبر 02-02: السب  وألاحد: وقد امتدت أشغال الدورة على مدى يومين

 :على الشكل آلاتي

 :تضمنت املداخالت آلاتية :الجلسة العلمية ألاولى

 م، للدكتور حميد مسرار؛ أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية آلاداب والعلو نظريات التعلم •

 إلانسانية بوجدة؛

، للدكتور عبد الرحيم موفق؛ أستاذ التعليم العالي مساعد بالكلية التواصل التربوي  •

 مكناس؛/ امعة موالي إسماعيل، جاملتعددة التخصصات بالراشيدية

، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي/ لدكتور يونس محسين، لالفروق في املصطلحات التربوية •

 باحث في املناهج الجامعية، وقضايا التربية والتكوين؛

، للدكتور مصطفى صادقي، أستاذ التعليم العالي مؤهل باملركز الجهوي التقويم التربوي  •

 كوين بوجدة؛ملهن التربية والت

، للدكتور  محجوب ورهانات الجودةكوين التكوين باملراكز الجهوي ملهن التربية والت •

 .بوسيف، أستاذ التعليم العالي مساعد باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين ببني مالل

•  
 
، وجاءت لديداكتيك مادة التربية إلاسالميةصص  أما الجلسة العلمية الثانية؛ فخ

 :ى الشكل آلاتيمحاورها عل

مفتشة / ، للدكتورة فاطمة أباشالتخطيط النسقي للتعلمات في مادة التربية إلاسالمية •

 ممتازة للتعليم الثانوي التأهيلي، باحثة في علوم التربية؛

، للدكتور خالد البورقادي، مفتش ممتاز للتعليم الثانوي ديداكتيك النص القرآني •

 لديداكتيك؛التأهيلي، باحث في علوم التربية وا
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، لألستاذ الباشر موجهات ديداكتيكية لتدريس وتقويم مداخل منهاج التربية إلاسالمية •

 املقدم، مفتش التعليم الثانوي التأهيلي، باحث في قضايا التربية والتكوين؛

، املداخل واملقتضيات الديداكتيكية: التدريس بالكفايات في درس التربية إلاسالمية •

 ي، مفتش التعليم الثانوي التأهيلي، باحث في قضايا التربية والتكوين؛ لألستاذ الحبيب كروم

، لألستاذ دمحم لهوير، أستاذ التعليم الثانوي التدريس بالوضعيات في مادة التربية إلاسالمية •

 .التأهيلي، باحث في الديداكتيك

دينامية علمية ؛ مما أضفى على الدورة (022)مشارك ومشاركة أربعمائة  فاق عدد املشاركينوقد 

 .من خالل النقاش، والتفاعل، وإلاضافة

تعميما  ؛تعمل على نشر هذا العمل الجماعي ؛وألاكاديمية إذ تتقدم بالشكر الجزيل لجميع املؤطرين

 .التربوية، وتأهيال لألطر املترشحة ملختلف مبارايات التعليم، ونشرا للثقافة للفائدة

 

 .يلوهو يهدي السبوهللا من وراء القصد، 

 منسق الدورة التكوينية/ خالد البورقادي. د
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 نظريات التعلم

 أستاذ التعليم العالي بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية، وجدة/ ميد مسرارح.د

إال أن  ،الدراسة والتحليللنظريات التي تناولته بيكتس ي مفهوم التعلم دالالت متعددة باختالف ا

هذا  .الاختالف في التعريفات يكاد يضعف أمام القاسم املشترك بين معطيات النظريات املتباينة

القاسم الذي يجعل من التعلم النشاط الذي بموجبه يكتسب الفرد املعارف و املواقف و املهارات 

  .عملية تغير دائم في سلوك إلانسانوبهذا املعنى يصبح التعلم .التي بفضلها يشبع حاجاته ودوافعه

تدرس نظرية التعلم طريقة تعلم املتعلم، ومعرفة العوامل التي تؤثر في تحصيله الدراس ي، ولذلك 

فهي تحاول أن تفسر عملية التعلم وكيفية حدوثه عند . وكيف يصل إلى تحقيق أهداف التعلم

 .املتعلم

 :نظريات املدرسة السلوكية

كية من أبرز املدارس السيكولوجية التي أثرت بشكل حاسم في تاريخ تعتبر املدرسة السلو 

السيكولوجيا املعاصرة، وتتمحور املقاربة العلمية لهذا التيار حول مفهوم السلوك، الذي حاول 

أن يجعلوا منه مجاال تجريبيا يصبح من خالله قابال ( سكينر/ثورندايك/بافلوف/واطسون )رواده 

 .كشف أسبابه والتحكم في متغيراته والتنبؤ باستجاباتهللتمظهر والفهم من خالل 

وظهرت السلوكية بعد الحرب العاملية ألاولى بكيفية قوية على يد عالم النفس ألامريكي جون 

حيث قرر الانتقال من  ؛وهو أول من دعا إلى التخلص من املفاهيم السابقة في علم النفس. واطسون 

 .تبني التنبؤ بالسلوك ومالحظته من أجل ضبطه وتعديلهإلى  دالاهتمام بالحاالت الشعورية لألفرا

 :نظرية إلاشراط الكالسيكي -1

 : واطسون ونظرية التعلم الشرطي الكالسيكي

يرى واطسون أن علم النفس هو علم السلوك، وأن ألاسلوب في دراسته هو ألاسلوب املوضوعي 

واطسون على دور البيئة الاجتماعية في  ويؤكد. لدراسة ما يمكن دراسته من ظواهر يمكن مالحظتها

آثار املثيرات املختلفة في عملية التعلم  تكوين ونمو شخصية الفرد، وكذلك أهمية دراسة وقياس
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أعطني مجموعة من ألاطفال، وأنا أكون منهم »: وفي هذا الصدد يقول . وفي السلوك بصفة عامة

 .«تسول ان، والتاجر، وحتى اللص واملالطبيب واملحامي، والفن

؛ إزالة الخوف عن طفل من (تجربة ألارنب)  ويؤكد واطسون من خالل تجربته هذه، وأخرى قام بها

؛ أن هذه الدراسات وغيرها دليل على أن (تقديم حلوى للطفل)ألارنب بتقديم مثير يثير السرور

ن ويعتبر عملية التعلم عملية تكوي. السلوك املرض ي يمكن اكتسابه كما يمكن التخلص منه

 .ارتباطات بين مثيرات واستجابات

 تجربة بافلوف 

روس ي، حصل على جائزة  وهو طبيب وعالم نفس( 2191-2401) وضعها إيفان بتروفيتش بافلوف

ألبحاثه املتعلقة بالجهاز الهضمي، ومن أشهر أعماله نظرية الاستجابة  ؛2120نوبل في الطب في عام 

جري دخوله في . الشرطية التي يفسر بها التعلم علم النفس كان عن طريق الصدفة عندما كان ي 

أبحاثه الخاصة باإلفرازات اللعابية عند الكلب، حيث الحظ أن لعاب الكلب بدأ بالسيالن قبل 

إلى فمه وأن لعاب الكلب يسيل ملجرد رؤية من يقدم له الطعام أو ( قطعة اللحم)وصول الطعام 

 .لدى سماع خطواته

دى تجاربه على الكالب أن توفير عنصر مثير يصاحب تقديم الطعام فقد الحظ بافلوف أثناء إح

كرؤية الوعاء الذي يوضع فيه الطعام أو صوت هذا الوعاء، تحدث إسالة اللعاب، وقد لفت  هذه 

كصوت )فحاول أن يدرس مدى استجابة الحيوان ملثير صناعي  ؛الظاهرة فضول بافلوف العلمي

وهو تقديم الطعام وقد استنتج بافلوف من تجربته أنه إذا  مصاحب للعامل املثير ألاصلي،( جرس

وتكررت ( الطعام)تصاحب املثير ألاصلي ( سمعي في حالة الجرس)اشترط  استجابة معينة بمثير 

فإن ( صوت الجرس)هذه العملية، وقمنا بالتالي بإزالة املثير ألاصلي وقدمنا املثير املصاحب وحده 

 (.سيالن اللعاب وهي)الاستجابة الشرطية تحدث 
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 :وبعد قيام بافلوف بعدد من التجارب وصل على إثرها إلى عدد من الخالصات من أبرزها

واملثير ( الجرس)يتكون الاشتراط بسرعة عندما يكون الفرق في الزمن بين املثير الشرطي  -

 .قصير أي حوالي ثانية أو ثانيتين( تقديم الطعام)الطبيعي 

ال بد من إرجاء تقديم الطعام بعض الوق  حتى تعطي فرصة  ؛يلكي يتكون الارتباط الشرط -

 .لظهور الاستجابة الشرطية

 .تزداد الاستجابة الشرطية للمثير الشرطي بزيادة عدد مصاحبته للمثير الطبيعي -

يسهل عليه تكوينها ( مثير شرطي سمعي)الكلب الذي يكون استجابة شرطية لصوت الجرس  -

 (.شمي)أو رائحة معينة ( مثير شرطي بصري )عين بالنسبة ملثير آخر مثل ضوء م

يمكن تكوين عالقة بين فعل شرطي مكتسب، وآخر جديد بشرط أن يكون الفعل الذي نبدأ  -

وفي هذه الحالة يسمى الارتباط الشرطي باالرتباط الشرطي من الدرجة الثانية . به قويا وثابتا

 .ويكون استجابة شرطية من الدرجة الثانية

 :لم عند بافلوفقوانين التع

 قانون التكرار يؤدي إلى الارتباط بين املثير الطبيعي والاستجابة الشرطية؛ -

 قانون الاقتران يؤدي إلى قوة الارتباط بين املثير الشرطي واملثير الطبيعي لحصول الاستجابة؛ -

 ال يتم فيها الاقتران بين املثير الشرطي واملثير الطبيعي؛: قانون الانطفاء -

ميم للمثير الشرطي الذي يثير الاستجابة في مواقف مشابهة لظروف التعلم قانون التع -

 السابقة؛

قانون الكف ويكون بتقديم املثير الشرطي دون اقتران باملثير الطبيعي مما يطفئ الاستجابة  -

 .ثم يوقفها

 :نظرية املحاولة والخطأ -0

فحين يواجه املتعلم  اولة والخطأ؛نسان هو التعلم باملحيرى ثورندايك أن التعلم عند الحيوان وإلا

فإنه يحاول أن يختار استجابة من بين عدد من  ،موقفا معينا ويريد أن يصل إلى هدف معين
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وقد توصل ثورندايك إلى مجموعة من القوانين  .الاستجابات املختلفة أو املحتملة لتحقيق الهدف

 :تلخص مجمل أفكاره حول التعلم نقدمها كاآلتي

 قانون ألاثر -

ويعني أن الاستجابات أو الحركات تثب  أو تحذف حسب ما يتبعها، أي حسب ألاثر املترتب على 

فالحيوانات مثال تثب  الاستجابات التي تؤدي بها إلى الطعام عندما تكون جائعة، وتحذف . عملها

 .تلك التي تفشل في الحصول عليه

 (التكرار)قانون التدريب  -

فقد الحظ . االستعمال وتضعف باإلغفال أو باإلهمال املتواصلومفاده أن الاستجابات تقوى ب

ثورندايك أن تكرار استجابة معينة للوصول إلى الهدف يؤدي إلى زيادة قوة الاستجابة واستعمالها 

 .إذا تعرض الحيوان لنفس املوقف من جديد

 قانون الاستعداد -

الظروف التي يكون فيها الكائن الحي يحدد هذا القانون ألاسس الفسيولوجية لقانون ألاثر، ويوضح 

في حالة ارتياح أو في حالة ضيق، ويحدد بهذا الخصوص ثالثة ظروف يمكن أن يعمل الكائن الحي 

 :تح  تأثيرها في مواقف التعلم هي

 .حينما تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمل، فإن عملها يريح الكائن الحي - أ

ل وال تعمل، فإن عدم عملها يسبب الضيق حينما تكون الوحدة العصبية مستعدة للعم - ب

 .للكائن

حينما تكون الوحدة العصبية غير مستعدة للعمل وتجبر عليه فإن العمل يسبب الضيق  - ج

 .للكائن الحي

 :نظرية التعلم إلاجرائي -1

تتلمذ لدى واطسون، ويعد من أكثر السلوكيين ( 2112-2120)بروس سكينر عالم نفس أمريكي 

 .دور العوامل البيئية والتقليل من شأن العوامل الوراثية تطرفا بتأكيده على
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وأعطى أهمية كبرى لفكرة إشراط السلوك بعناصر املحيط، حيث يرى وجوب تفسير السلوك 

فالفرد بتكيفه مع املحيط يحصل على إشباع، وإلاشباع الذي يتحقق بالسلوك، « بإشراط ثان»

 .سيؤدي إلى تكراره

حيث طوره وصاغه على اعتبار أن ( قانون ألاثر)انتهى إليه ثورانديك انطلق  دراسات سكينر مما 

وأنه من املمكن تغيير السلوك وتعديله عن طريق إجراء التقاربات  ،"السلوك محكوم بنتائجه"

املتسلسلة املصحوبة بالتعزيز، حيث ميز سكينر بين نوعين من التعلم، ينطوي كل منهما على نوع 

 :هما 1(290ص  2149ناصف مصطفى )معين من السلوك 

ومن  .التعلم إلاجرائي وهو كل ما يصدر بشكل إرادي حيال املواقف واملثيرات التي يواجهها الفرد

ويرى سكينر أن معظم السلوك إلانساني من هذا النوع وأن السلوك يتشكل  .أمثلتها املش ي والكالم

 (.عقاب -تعزيز    ←سلوك    )بواسطة النتائج املترتبة عليه 

التعلم الاستجابي ويتمثل في كافة ألانشطة والسلوكات الالإرادية التي تصدر عن الكائن الحي على 

 (.استجابة   ←مثير   )نحو تلقائي حيال مثيرات خارجية، وهي غير متعلمة 

بمعنى أنه إذا كان  آلاثار الناتجة عن السلوك إيجابية؛  ؛ويعتبر سكينر أن السلوك محكوم بنتائجه

ونحن محكومون ومسيرون بنتائج  .اسم التعزيز وإن كان  سلبية؛ تعرف باسم العقابتعرف ب

(. إن تلقينا تعزيزا نكرر الاستجابة وإن تلقينا عقابا نحجم عن الاستجابة في مواقف مماثلة)أفعالنا 

ولفهم أسباب ظهور أو عدم ظهور سلوك معين يتوجب علينا النظر إلى السلوك من خالل عالقته 

 .ادث البيئية املحيطة بهبالحو 

مي
ُّ
 ،ولذلك تعتبر نظرية التعلم إلاجرائي أنضج مرحلة للمدرسة السلوكية، في الجانب التعليمي التعل

 :كومعرفية لهذه النظرية فيما يلييويمكن إجمال أهم ألاسس الس
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مي . أ
ُّ
رره أي أن احتماالت وقوعه وتك ؛هو السلوك إلاجرائي الذي يتحدد بنتائجه :السلوك التعل

ما خارجيا، فالتعلم هو بناء  ًزا ومدعَّ في املستقبل تكون قوية وثابتة كلما كان هذا السلوك معزَّ

 .سلوك تحكمه ترتيبات معينة وتساعد نتائجه على استمراره وترسيخه عبر التعزيز الخارجي

ت يخضع السلوك التعلمي ملنطق املثير والاستجابة؛ فاملثير هو املنبه الذي يوجد خارج ذا . ب

املتعلم ومصدره إما مادي طبيعي أو بشري اجتماعي، ويؤثر هذا املثير على الذات بشكل 

إيجابي أو سلبي، ألامر الذي ينتج عنه استجابات سلوكية محددة يسميها سكينر مثيرا معّززا 

و أبشكل إيجابي أو سلبي، ومن ثم يتحدد مسار انبناء الاستجابة أي التعلم والاكتساب 

 .الاستجابة وعدم رسوخها وبالتالي أي عدم حدوث التعلممسار انطفاء 

كل سلوك تعلمي هو سلسلة من الاستجابات الناتجة عن مثيرات، وكلما كان السلوك  . ت

التعلمي الاستجابي مبنيا على أساس نتائجه سمي تعلما إجرائيا، سواء أثرت هذه النتائج في 

رانا باملعزز الذي يميزها وليس باملثير ففي كل استجابة نجد اقت. التعلم أو في ذات املتعلم

 .الذي ينبهها

يقترن انبناء التعلمات عند املتعلم بتعزيز ألاداءات السلوكية القريبة من الاستجابة  . ث

 .أو املطابقة لها( الهدف التعلمي)النمطية 

بر تعزيز ألاداءات السلوكية القريبة من الهدف يل السلوك أو الاستجابة النمطية عيتم تشك . ج

عاقبيا وبشكل تمييزي، بمعنى أن املدرس مطالب بتوظيف التعزيز كلما طابق ألاداء ت

 .السلوكي الاستجابة املرغوب فيها

يقلل التعلم املقترن بالعقاب من نسب تكرار وتثبي  الاستجابات النمطية املستهدفة،  . ح

، وردود فالعقاب يطفئ انبناء الاستجابة بحيث يبني املتعلم مواقف عزوف وسلوكات تجنب

 .فعل رافضة، غالبا ما تتحول إلى نوع من الكف والنفور من موضوع التعلم ومن سياقه

 :كان  هذه أهم التيارات السلوكية التي يمكن أن نجمل خصائصها في آلاتي

 املتعلم صفحة بيضاء؛ -

 املدرس مالك املعرفة؛ -
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 ين؛لتكوين تنظيم مع( من الجزء إلى الكل)التعلم يتم عبر تجميع ألاجزاء -

 التعزيز والعقاب؛ -

 الخطأ يعاقب عليه؛ -

 .التعلم يعتمد على الحفظ والذاكرة -

 :النظرية الجشطلتية -4

باعتبارها تيارا معاصرا لسيكولوجية ( 2122) تعتبر الجشطلتية أهم نظرية مجالية؛ ظهرت في أملانيا

: روادها ومن. التعلم آنذاك، وتسمى سيكولوجية الجشطل ، وتعرف أيضا بسيكولوجية الشكل

ومفهوم الجشطل  يعني البنية الكلية، أو الشكل الكلي؛ وتذهب . ورتيمر، وكوهلر، وكوفكا

الجشطلتية إلى أنه من الضروري أن ينظر إلى الظواهر في كليتها دون تجزيئ العناصر؛ ألن كل جزء 

راك الكلي وبالتالي فإن التعلم يحدث نتيجة لإلد. خارج الشكل الكلي ال تصبح له أي قيمة تذكر

 . للموقف وليس نتيجة إلدراك أجزاء املوقف منفصلة

ويعتبر إلادراك العنصر ألاساس ي . إلادراك والاستبصارومن املفاهيم املحورية في الجشطلتية نجد 

ويقصد . والشروط التي تتحكم في هذه العملية ،في التحليل الجشطلتي لفهم كيفية حل املشكالت

وقد ميز الجشطلتيون في إطارها . هنية مرتبطة بعملية إلادراك والتعلمآلية ذ Insightباالستبصار 

 :بين طريقتين

طريقة يقوم فيها الفرد املتعلم بسلوكات استكشافية أولية ليتعرف على ما تتضمنه  -

الوضعية من عالقات وخصائص وعناصر، تتلوها فترة هدوء مؤقتة يداهم فيها الحل 

 ؛(ياستبصار فجائ) الفجائي ذهن الفرد

طريقة يقوم فيها الفرد بمعالجة منهجية للموضوع بحيث يبدأ بفرز عناصر ومكونات بنيته  -

الكلية لينتقل إلى بناء خطوات تساعده على إيجاد حل للمشكلة، ويحاول استكشاف 

 .نظمة تستبعد املحاوالت العشوائيةالعالقات الداخلية من خالل سلوكات م

 :خصائص الجشطلتية

 ؛جة إلادراك الكلي للموقفالتعلم يحدث نتي •
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 يحصل الفهم، وإدراك العناصر املكونة للكل، والعالقات التي تجمعها؛ •

 ؛تنظيم املوقف من خالل مالحظة املتعلم: الاستبصار •

 .الاستكشاف ألاولي، ثم املعالجة املنظمة للوضعية •

 :قوانين الجشطلتية

ى تحديد عدد منها سنورد أهمها على يرى الجشطلتيون قوانين إلادراك أساسا للتعلم، وتوصلوا إل

 :الشكل التالي

 قانون الامتالء

 .يسعى كل شكل إلى أن يكون له تنظيم جيد أي أن يكون منتظما ومبسطا وثابتا

 قانون التشابه

 .العناصر املتشابهة في الشكل أو اللون أو الحجم تتجمع مع بعضها في وحدات

 قانون التقارب

ا تقارب  مع بعضها، ويساعد تقارب ألاشياء وألاشكال أو ألاصوات تتجمع العناصر في وحدات كلم

 .على إدراكها

 إلاغالق/ قانون الاكتمال 

يتجه إدراك ألاشكال غير املكتملة أو غير املغلقة إلى اتخاذ صفة الاكتمال وذلك للوصول إلى حالة 

 .إلى إغالقها أو إكمالهاوالفرد أمام ألاشكال غير الكاملة يميل في الغالب . من الثبات إلادراكي

 :قانون التماثل

يشير التماثل إلى أن ألاشياء أو ألاشكال التي تتقابل انطالقا من محور موحد، غالبا ما تدرك على أنها 

 (.91ص 0222عبد الكريم غريب، )1. تامة وواحدة
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 :التكوينية/ النظرية البنائية -5

الذي ( 2142-2411)سسها وأشهر ممثل لها ترتبط البنائية بالعالم السويسري جون بياجي مؤ 

اشتغل في مجاالت متنوعة كالسيكولوجيا والبيولوجيا واملنطق والابستمولوجيا، قبل ان يركز في 

 .ابحاثه على النمو املعرفي

التكوينية، بين / ال بد من التأكيد بداية أنه من الصعب الفصل عند جون بياجي في النظرية البنائية 

لجانب املتعلق بالسيرورات التعلمية والاكتسابية، مع العلم أن بياجي نفسه فصل جانب النمو وا

حيث يرى أن النمو هو انبناء اضطرادي لقدرات الطفل على التكيف مع عالم  ؛بينهما فصال منهجيا

 .الظواهر الطبيعية وألاحداث الاجتماعية املحيطة به

على موضوع أو ظاهرة يهدف استدماج  فهو سيرورات اشتغال الذات ؛أما التعلم حسب بياجي

خصائصها في البنيات السيكومعرفية الوظيفية للذات املتعلمة، فالتعلم سيرورة وعي بنائية بين 

الذات واملوضوع، باستخدام آلاليات السيكومعرفية للذات، غايتها خلق الصيغ التكيفية املناسبة 

 .مع العالم واملحيط من أجل تحقيق التوازنات

كّوِّن و ( لبنائية ا ومن هنا جاءت تسمية) َيبني بياجي أن الطفل خالل نشاطه ويعتقد
ومن هنا ) ي 

عن ألاشياء، فهو ليس مستقبال ( ومن هنا جاءت تسمية املعرفية) معارفه(  التكوينية جاءت تسمية

 . ومنفعال فقط، وإنما يبدي نشاطا وفعالية ذهنية هامة

ساس على توليد الصراع املعرفي، عندما يواجه املتعلم وضعية ويرتكز مفهوم البنائية للتعلم في ألا 

مشكلة، تجعله في وضعية غير مريحة مع شعور بعدم التوازن، مما يدفعه إلى إعادة تنظيم معارفه 

 .(Gerard.Barnier, PDF.p9)وخبراته من جديد 

العضوية البنائية التي ويشدد املنظور البنائي على الطبيعة التكيفية للذكاء، كما يلح على الوظيفة 

يقوم بتوظيفها، وترتكز هذه القدرة على التكيف على سيرورتين يقوم الفرد من خاللهما بالتفاعل 

 .بالتوازن  بحثا عما يسميه بياجي ملواءمةوا الاستيعاب :مع محيطه، وهما
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 :املفاهيم ألاساسية في نظرية بياجي

 :الاستيعاب

 .هارات ضمن النسيج املعرفي حتى تصبح مألوفة وداخليةهو أن تتم عملية دمج املعارف وامل

إن الطفل كلما وجد نفسه أمام ش يء أو شخص او موقف معين، فإنه يستوعبه بشكل من 

ألاشكال، فيالحظه، ويميزه، ويصنفه، ويفهمه، ويقوم بربطه بما يعرفه من قبل، أو يقوم بتصنيفه 

 (.02ص 0222أحمد أوزي )في الذهن وتخزينه 

 :املواءمة/ ؤم التال 

. هو تغيير في استجابات الذات بعد استيعاب معطيات املوقف أو املوضوع باتجاه تحقيق التوازن 

حيث تقود الفرد إلى تعديل أنشطته وعملياته وبنياته الفكرية، حتى تصبح في مستوى فهم وتفسير 

 (.04ص 0222عبد الكريم غريب )ما يروج في املحيط الخارجي من أحداث وتغيرات مختلفة 

 :التوازن 

هو عملية تنظيم املتعلم للمعلومات املتناثرة في نظام معرفي منسجم وغير متناقض، وهي ال تنتج 

عما يراه الانسان بل تساعده على فهم ما يراه، غنها القدرة التي تمكنه من الاستدالل على الكيفية 

 (.040ص  2149ناصف  مصطفى)التي ينبغي ان تكون عليها ألاشياء في العالم واملحيط 

إن التعلم الذي يتحدث عنه بياجي يحتاج لحدوث عدد من العمليات املرتبطة باملفاهيم السابق 

 :ذكرها وتتلخص هذه العمليات في

 :التكيف

و محاولة الفرد تعديل بنيته املعرفية من أجل تحقق الانسجام والتناغم مع الظروف والعوائق ه

 .البيئة الجديدة الناشئة عن تفاعله مع

 :التنظيم
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دمج املعلومات القديمة للفرد واملوجودة في البنية الذهنية مع املعلومات الجديدة التي اكتسبها 

 .املتعلم

ال تحدد بنيات الذكاء في املنظور البنائي بالوراثة وتتكون البنيات الذهنية حسب مراحل العمر، 

 :ويستلزم ذلك ثالثة شروط

 :النضج العصبي

ة التطور أو النمو الذي بلغه الجهاز العصبي الذي يؤثر ال محالة في العمليات يقصد به درج 

 .الذهنية

  :املحيط الاجتماعي

يتضح دور البيئة الاجتماعية وأنماط التربية التي يتلقاها الطفل في كونها تعجل أو تؤخر في حدود 

 .معقولة نمو وظهور البنيات الذهنية

  :التجربة العملية

املتعلم من خالل تصميم وضعيات تقليدية تمكنه من القيام بتجاربه  /لطفل تشجيع فضول ا

 .الخاصة ومحاولته الفردية التي تستهدف إيجاد الحلول املناسبة للمشكالت املطروحة أمامه

 :النظرية السوسيوبنائية -6

على يد ( نكما يسميها آخرو : البنائية الاجتماعية/ التكوينية الاجتماعية )ظهرت السوسيوبنائية 

ترجم  أعماله في الستينيات من ( 2190-2411)الباحث الروس ي ليف سيمينوفيتش فيجوتسكي 

 ....(التعاون، املشاركة الاجتماعية، الثقافة)القرن املاض ي، تأثر بالفلسفة املاركسية ومفاهيمها 

ة بالرغم من وكما يعد بياجي مؤسسا للبنائية املعرفية فإن فيجوتسكي يعتبر مؤسس السوسيوبنائي

ويضم إضافة إلى  ،كثرة الباحثين الذين ينتمون إلى هذا الاتجاه الذي عرف نموا متطورا وسريعا

فيجوتسكي كال من برونر وبيري كليرمون والذين تجمعهم بعض ألاسس الفكرية العامة وتفرقهم 

 (.20ص .0222أحمد أوزي )التفاصيل 
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 :مرتكزات النظرية السوسيوبنائية

 :الاجتماعيالتفاعل  -1

يؤكد فيجوتسكي على أن الاتجاه الحقيقي للتفكير ال ينطلق من الفردي الى الجماعي وإنما من 

 :وينتج التصور املعرفي عند املتعلم عن تشكيلتين اثنتين. الجماعي الى الفردي

 خارجية ثم داخلية وبحركة تنطلق من الاجتماعي إلى الفردي، عبر وضع املتعلم في صراع معرفي من

خالل مواجهة مشكل ما، ثم انخراطه مع مجموعة من املتعلمين داخل تفاعل اجتماعي، فيتطور 

هذه ( نسبة إلى الذات)معرفي حتى يتمكن املتعلم من تذوي  -هذا الصراع املعرفي إلى صراع سوسيو

 .املعرفة داخليا

 :فل ثقافيا مرتينويسهم التفاعل الاجتماعي بشكل أساس في تطوير إلادراك ويظهر مدى تطور الط

في البداية على املستوى الاجتماعي، والحقا على املستوى الفردي، حيث يظهر أوال بين الناس وبعد 

 .ذلك عند الطفل

 :منطقة النمو القريب -0

 :يرى فيجوتسكي أن منطقة النمو القريب تحدد بمستويين من النمو

 .ستقل الذي يعرفه الطفل ويتعلمه لوحدههو املستوى ألادنى ويمثل أداء الطفل امل: ول املستوى ألا 

هو املستوى ألاعلى ويمثل الحد ألاعلى والذي يمكن أن يصل إليه الطفل باملساعدة : املستوى الثاني

 .ويدعى باألداء املساعد

ويتوقف مستوى ألاداء املستقل على مستوى التطوير الشخص ي أو الذاتي للمتعلم، أما مستوى 

إعطاء )املساعدة أو التفاعل مع شخص آخر، وقد تكون املساعدة مباشرة ألاداء املساعد فيتضمن 

مثل تهيئة بيئة أو ظروف )أو مساعدة غير مباشرة ( تلميحات أو أفكار أو إعادة صياغة ما قيل

 .فهو يربط أي تحسن لنشاطات الطفل العقلية بالتفاعل الاجتماعي( معينة
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سافة بين التطوير الفعلي الذي ينشأ عن حل املشكلة ويمكن تعريف منطقة النمو القريبة، بأنها امل

بصورة مستقلة وبين مستوى التطور املحتمل حدوثه خالل حل املشكلة بتوجيه من راشد أو 

 . التعاون مع ألاقران

 :العوامل املساعدة على حدوث التعلم حسب السوسيوبنائية

 :دور التفاعل الاجتماعي- 1

لتطور الثقافي للطفل تحدث على مرحلتين أو عبر مستويين إن أي عملية ل»: يقول فيجوتسكي

املستوى الاجتماعي واملستوى الثقافي، ألاول يحدث خالل عملية تفاعل مع الناس والثاني يحدث عبر 

 .«مرحلة سيكولوجية داخلية

 :دور النشاط -0

تأجيل هذا يرى فيجوتسكي أن الطفل الصغير يميل إلى إشباع حاجاته بصورة فورية ويصعب عليه 

 من 
ً
إلاشباع لفترة طويلة، ولكن مع تقدم الطفل في العمر ودخوله في سن ما قبل املدرسة فإن كثيرا

 التحقيق 
ً
 ويعبر عنها من خالل اللعب، وإن لعب الطفل في هذه املرحلة هو دوما

ً
رغباته تظهر تلقائيا

امليول النمائية كلها ويسهم في  التخيلي والوهمي للرغبات التي ال يمكن تحقيقها، فاللعب يحتوي على

 .تحقيق التفكير املجرد

 :دور الراشد-1

إذ ال مناص من  ؛الطفل/يعتبر فيجوتسكي أن سيرورات التعلم والنمو الداخلية عسيرة على املتعلم

ففي لحظة معينة يتدخل الراشد إلطالق شرارة . تدخل الراشد أو القرين لتحسين عملية التعلم

التلميذ عن إطالقه بمفرده، فإذا اختار الراشد الوق  املناسب وإلاجراء التعلم الذي يعجز 

 .املناسب، فإن التلميذ يستطيع أن يشتغل منفردا بواسطة مكتسباته

يمكن القول إن التعلمات تبنى لدى املتعلم، والراشد يقوم بتثبيتها من خالل القيام بمجموعة من 

رشاد وتقديم النصح وتصحيح ألاخطاء وتوفير ألاداة إلاجراءات، من قبيل املراقبة والتوجيه وإلا 

 .املساعدة
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 :دور التعلم التعاوني- 4

والذي يتم من خالل تقسيم املتعلمين الى مجموعات مع توزيع ألادوار وتبادلها فيما بينهم كأقران 

بادل في البداية من خالل ت( حل بمساعدة الاقران)بهدف املساهمة في حل املشكل املعروض أمامهم 

 .الافكار والخبرات، والانتقال بعدها الى حل فردي

 :دوات النفسية والفنيةألا  -5

 -فكار املعتقدات ألا  -إلاشارات  -الرموز  -الشفهي  الحوار -الرسم  –الكتابة  :دوات النفسية مثلألا 

مع ويتجلى دورها في الكشف عن التعلم الذي يحدث داخل الفرد في عالقته التفاعلية ... اللغة

 .  املجتمع

وهي أدوات تساعد املتعلم ... الحواسيب -امليكروسكوب  -املقاييس  - جهزةألا : دوات الفنية مثلألا 

 .على الوصول إلى املعرفة

أما  ،فاألدوات النفسية وظف  كأداة لرؤية املفهوم من وجهة نظر املتعلم لتمده بطرق املعرفة

 . عرفةالادوات الفنية فتمده بكيفية الحصول على امل

والتي تتلخص في  ،ويتضح منظور فيجوتسكي للتعلم من خالل فرضيته املركزية حول التعلم

الوظيفة ألاساسية التي يقوم بها ما هو اجتماعي وثقافي بالنسبة لإلنسان، فهو يعتبر أن الوظائف 

يس ألسباب النفسية العليا املميزة لإلنسان عن غيره من الكائنات الحية، ال تنمو بشكل طبيعي، ل

فيزيولوجية فحسب وإنما كذلك ألسباب ثقافية أيضا، مما يجعل من التربية عنصرا جوهريا في 

ومن هنا فإن السيرورة الطبيعية لنمو الطفل تنضاف إليها سيرورة التربية التي . تاريخ تطور الطفل

 (.29ص.0222أحمد أوزي )تعمل على استثارة إمكاناته 

 ية السوسيوبنائيةالتطبيقات التربوية للنظر 

تعتبر السوسيوبنائية من أهم ألاسس النظرية التي قام  عليها املقاربة بالكفايات التي اعتمدها 

املغرب في بناء املناهج والبرامج التعليمية الحالية، وهي تصنف ضمن نظريات التعلم املعرفية التي 

كما أنها تعتبر فرعا . ر وحل املشاكلكالتفكير واتخاد القرا ؛تعطي ألاولوية ملا يجري داخل إلانسان
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من البنائية تتفق معها في تأكيدها على أن املتعلم هو صانع املعرفة وتختلف معها في كونها تولى 

 .أهمية أكبر لدور تفاعل املتعلم مع أقرانه ومعلمه في تسريع عملية النمو املعرفي

نيات التنشيط التي تستثمر يمكن توظيف مختلف تق ؛وانطالقا من النظرية السوسيوبنائية

التفاعالت الصفية بتشجيع الحوارات في حل املسائل التي تفوق قدرات املتعلمين الفردية مادام  

تتموقع في ألاصل داخل منطقة النمو القريبة املدى، وفيما يلي عدد من إلاجراءات التطبيقية 

 : والتوصيات التربوية للنموذج السوسيوبنائي

م الطفل إلى مجموعات متماثلة وصغيرة تشتغل جماعيا للوصول إلى هدف تفكيك محيط تعل -

 .مشترك استنادا إلى فكرة فيجوتسكي املؤكدة على أهمية التعلم التعاوني

ماته وفي  -
ُّ
اعتبار املتعلم محور العملية التعليمية التعلمية، وجعله أكثر نشاطا وإسهاما في بناء تعل

 .التفاعل مع آلاخر

أما التعلم فهي مسؤولية  .وتوفير الشروط املساعدة للتعلم ،ر املدرس على التوجيهاقتصار دو  -

 .املتعلم الذي يبني تعلمه عن طريق نشاطه الذاتي وتفاعله مع البيئة الفصلية

أهمية الوضعيات في املنظور السوسيوبنائي، حي  ال يمكن للمتعلم أن يظهر كفايته إلى من خالل  -

فالكفايات ال تتحقق إال في سياق ( أي الوضعية املشكلة)ية محددة توظيف معارفه في وضع

 .للوضعيات

أهمية اللعب في تحقيق نمو أفضل، ذلك أنه يعتمد على الخيال مما يؤدي إلى بلوغ منطقة النمو  -

القريب فالطفل أتناء اللعب يقوم بأفعال ال يستطيع القيام بها في الواقع، مما يجعل من اللعب 

 .ة لتحقيق النمووسيلة مهم

 :خاتمة 

/ الجشطلتية/ السلوكية)تجاهات النظرية ألاربع بعد عرض أهم املبادئ وألافكار التي جاءت بها الا

يتضح مدى اختالف تصورها للتعليم والتعلم وأدوار ألاطراف الفاعلة  ؛(السوسيوبنائية/البنائية

وناقال للمعلومات واملعارف إلى  فيها، فإذا كان املعلم من وجهة نظر السلوكية ممثال للسلطة
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إن التعلم بالنسبة للجشطلتيين ف؛ املتعلمين ومحفزا وموجها للمتعلمين على مواصلة عملية التعلم

أما البنائية . استبصار للموقف وإعادة تنظيمه للحصول على الوضوح املؤدي لتحقق املعنىهو 

نو  ن ويبنون معارفهم بشكل فردي من خالل فترى أن دور املعلم هو بذل الجهد لجعل تالميذه يكّوِّ

الاعتماد على أنفسهم في وسطهم وبيئتهم، ويبذل جهده لتيهئ الفرص املناسبة ملتعلميه ليقوموا 

في حين تنظر السوسيوبنائية للمعلم باعتباره . بردود أفعال هادفة مع ألافكار والعالم املحيط بهم

ى توفير الفرص للمتعلمين من أجل الاحتكاك ميسرا للعملية التعليمية التعلمية، ومعينا عل

 .ببعضهم وتفاعل أفكارهم مع مواد الطبيعة ومكوناتها في عمل تعاوني
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 الئحة املراجع

نحو بيداغوجيا منفتحة على الاكتشافات العلمية الحديثة : التعليم والتعلم الفعال :أحمد اوزي -

 ؛0222علوم التربية؛  ، منشورات مجلةحول الدماغ مطبعة النجاح

. الجديدة الدار البيضاء ؛0229،  9سيكولوجية الطفل نظريات النمو النفس ي؛ ط :أحمد اوزي -

 .0222الطبعة ألاولى 

 ؛0225املدخل لعلوم التربية؛ : كريمة حليم -

؛ ترجمة عبدالكريم غريب ودمحم علم النفس التربوي : كاستون مياالري  -موريس دوبيس -

 ؛0222فاوبار؛

 2142في الفكر التربوي؛ دار النهضة العربية؛ : دمحم لبيب النجيحي

، ترجمة علي حسين حجاج، سلسلة عالم نظريات التعلم دراسة مقارنة :مصطفى ناصف -

 .2149املعرفة، املجلس العلمي للثقافة والفنون وآلاداب، الكوي  

لم بين النظرية والتطبيق؛ دار سيكولوجية التع: سيد دمحم خير هللا وممدوح عبداملنعم الكناني

 ؛2149النهضة العربية؛ 

التعلم والاكتساب نحو مقاربة سيكوبيداغوجية إجرائية، عبد الكريم فيلو  :عبد الكريم غريب -

منشورات مجلة سيكولوجية التربية، مطبعة النجاح . التعلم والاكتساب. وعبد الكريم غريب

 .0222الجديدة،

. من أسس املعرفة إلى أساليب تدريسها: في طرق وتقنيات التعليم :رونعبد العزيز الغرضاف وآخ -

 .2110مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  4سلسلة علوم التربية 

الكفايات والسوسيوبنائية؛ ترجمة الحسين سحبان؛ مكتبة املدارس، الدارالبيضاء؛ : فيليب جونير

 ؛0222
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 الفروق في املصطلحات التربوية

 قضايا التربية والتكوينو  املناهج  باحث في/  الدكتور يونس محسين

 :تقديم 

اته ومفاهيمه واصطالحالحقل التربوي كغيره من الحقول العلمية واملعرفية والبحثية له     

ولعل أهم ما . يياه وإشكاالته في مجاله التداولمفاتيح لدراسة مباحثه وقضاالخاصة، والتي تعد 

يحتاجه الباحث املهتم بهذا املجال هو ضبط املفاهيم والاصطالحات ألاساسية التي ال غنى عنها في 

 .فهم مباحث علوم التربية وقضاياها الرئيسة

وتعلقها بحقول معرفية شتى تشكل في مجموعها  ،واعتبارا لتشعب مجاالت التربية وتفرعها

فقد ... تنشئة إلانسان وتعليمه وآليات الاكتساب ومبادئهروافد معرفية ومنهجية للنظر في 

انعكس هذا التوسع في الاستمداد وإلامداد على الحقل الاصطالحي لعلوم التربية، بحيث ال يسع 

املتتبع لهذا الحقل إال أن يسلم بتعدد  اصطالحاته ومفاهيمه، وتداخلها وتمايز تعريفاتها في 

 .املعاجم والفلسفية والتربوية

ح بضبط تشتد حاجة ؛ على ذلكتأسيسا و 
ُّ
املهتمين والدراسين للحقل التربوي إلى التسل

املفاهيم والاصطالحات التربوية، وتمييز الفروق بينها، وإحكام وشائج الوصل بينها، ليكون على 

نة في التعبير والاستعمال والبحث واملمارسة في مجاالت التربية والتعليم  .بّيِّ

حات واملفاهيم املنتظمة في هذا املجال، و احتراما ملبدأ الوظيفية في ونظر لتعدد الاصطال 

 ؛محاور الدورة التكوينية، ومراعاة لخصائص الفئة املستهدفة وحاجاتها التعليمية والتكوينية

بة الجتياز امتحانات ولوج املراكز حات واملفاهيم التي يحتاجها الطلجرى انتخاب أهم املصطل

 .و ألاساتذة  الجتياز املباريات املهنيةأ. ية والتكوينالجهوية ملهن الترب

الب منهجي ميسر وقد حرصنا على انتقاء أدق التعريفات وأيسرها، والعمل على تنظيمها في ق

مع التركيز على بيان الفروق بين املصطلحات املتقاربة في املبنى أو املعنى، . فهاملعملية الفهم وإلا 

 وهللا من وراء القصد وهو الهادي الى سبيل الرشاد  .الترادفأو الشائع استعمالها بمنطق 



29 
 

 ونظريات التعلم ،النظرية التربوية: أوال

نسق من املبادئ املؤسسة لتنشئة إلانسان  من حيث معارفه   :النظرية  التربوية -

 .املكتسبة، وما يتقنه من مهارات، وما يتصف به من قيم وعادات واتجاهات

جية التي تمكن من معرفة الشروط هي نسق من املبادئ السيكولو   :نظريات التعلم -

م ( املفاتيح)، من خالل تحديد املفاهيم الاساسية وآلاليات التي تحكم التعلم
ُّ
لفعل  التعل

 .لياتهما وشروطهماآوالاكتساب، و 

م -
ُّ
 :الفرق بين النظرية التربوية ونظرية التعل

م، فاألولى تؤسس ملبادئ التنشئة العامة، النظرية التربوية أعم وأشمل من نظريات -
ُّ
التعل

أما الثانية فتقدم تفسيرا سيكوبيداغوجيا لفعل الاكتساب، من خالل  تحديد مفاهيمه وشروط 

 ( .أي التّعلم) تحققه

 الديداكتك –البيداغوجيا  -التربية  : ثانيا

  :التربية -2

 ،د البشري، العقلية، الوجدانيةتستهدف بناء إمكانات الفر هي عملية متكاملة ودينامية، 

 .والخلقية ،الجسدية

 تسهيل نمو إلانسان وإدماجه في الحياة الاجتماعية العامة والتربية نشاط قصدي يتغيى

 :البيداغوجيا -0

 :البيداغوجيا هي علم التربية؛ وتدل في الغالب على معنيين حسب سياق الاستعمال

التربوية في  ابعادها النظرية  ي يهتم باملمارسةتستعمل للداللة على  الحقل املعرفي الذ 

 .التجربيةوالتطبيقية و 

ه أو نظرية بذاتها تهتم بالتربية نظريا أو تطبيقيا؛ وذلك    كما تستعمل للداللة على توجُّ

جيا بيداغو   -بيداغوجيا املشروع  : باقتراح طرق ووسائل وتقنيات  للعمل التربوي، من قبيل

 ...لفروقالخطأ،  بيداغوجيا ا
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 :الفرق بين التربية والبداغوجيا

 ،البيداغوجيا بحث نظري في قضايا التربية والتعليم ومبادئ الاكتساب، و التربية تنشئة

حصلة الدراسات في الحقل البيداغوجي ،وممارسة
 
 . وتطبيق عملي مل

 : البيداغوجياو الديداكتيك -ثالثا

سة العلمية التطبيقية املعيارية املتعلقة يهتم بالدرا"هو علم التدريس، : الديداكتيك

باألهداف التربوية والعالقة بين املتعلم واملدرس واملادة املدرسة وطرق التدريس والوسائل 

 .1"التعليمية وطرق التقويم والدعم

في املادة الدراسية بغية تدريسها باإلجابة عن  ،والتفكير، فالديداكتيك علم يهتم بالتنظير 

 :شكالتنوعين من امل

 .منطقهامشكالت تتعلق باملادة الدراسية وبنيتها و  

 .(املشكالت السيكولوجية) مشكالت ترتبط بالفرد في وضعيات التعلم 

  الفرق بين البيداغوجيا والديداكتيك      

عنى 
 
 يبحث في أسس تنزيلفالديداكتيك؛ أما التربوية نظريا، و املبادئ  بدراسةالبيداغوجيا ت

 .في  املمارسة التعليمية   وما يجري تصريفه في الفصول الدراسيةلنظرية هذه املبادئ ا

م ،والتعليم ،التدريس: رابعا
ُّ
 والتعل

مجموعة  من  املعارف واملهارات بطريقة منظمة، واتخاد قرارات تسهل  تبليغ : التعليم 

  .استيعاب املتلقي  داخل وضعية بيداغوجية معينة

م
ِّ
 ،حركات، معارف)و تصرف معين ألسلوك    aquisitionكتساب عملية ا" يراد به  :التعل

يتم الاكتساب في وضعية محددة من خالل تفاعل بين املتعلم و املوضوع و ( مواقف ومهارات

م
ّ
  .الخاص بالتعل
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رات وقيم، إكساب املتعلم معارف ومهاعملية منظمة، ونشاط قصدي يهدف إلى : التدريس

 .متعددةوظيفها في مواقف وتدريبه على اكتشافها وحفظها وت

 :الفرق بين التعليم والتعلم

معارف أو مهارات  وفق شروط ووضعيات محددة،  (تبليغ)نشاط خارجي يستهدف  لتعليما -

م فهوأما 
ُّ
للمعارف واملهارات عن طريق تفاعل املتعلم مع  (اكتساب)نشاط ذاتي  التعل

 .وضعيات تعليمية

 الذي  يحدد أهداف التعليم...( املوجه -املربي –لعالم ا)تكون املحورية لألستاذ  التعليمفي  -

فتكون فيه  املحورية للمتعلم إذ هو الذي يحدد درجة الاكتساب من  التعلم، أما هووضعيات

 .خالل قدراته الخاصة في التفاعل مع وضعية الاكتساب

 : الفرق بين التدريس و التعليم

، أما التدريس فهو نشاط  رات للمتعلممعلومات ومعارف ومهاتبليغ   يستهدف التعليم -

 .منظم يستهدف اكتساب املتعلم للمعارف واملهارات القيم، وتدريبه على طرق التفاعل والاكتساب

، والتعلم  نشاط مشترك بين  جميع الكائنات (خاص باإلنسان)التدريس نشاط إنساني  -

 .الحية

 املنهاج  واملنهجية: رابعا

 :املنهاج بمفهومه التقليدي

التي ( النظريات  - -املفاهيم-الحقائق) ظور التقليدي مجموعة من املعارف وفق املناملنهاج 

لتي يجري توطينها في مقرر تنمية قدراتهم اسة للطالب بهدف إعدادهم للحياة و تقدمها املدر 

 .دراس ي

 :املنظور الحديثمن املنهاج  

سة للعملية التعلمية ابتداء ام التعليمي، يتضمن عناصر رئيهو التخطيط الشامل للنظ 

تعليمية، وانتهاء بطرق املضامين وألانشطة والوسائل الف والقيم، ومرورا بطرق التدريس و باألهدا

 .الدعمالتقويم و 
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-

 :املنهجية  هي

النظام املنطقي الذي تخضع له عمليات و أنشطة درس من الدروس، إنها التراتب املعتمد  -

 
ّ
 .1مية خالل الدرسللمهام التعليمية التعل

 .الخطوات العامة املتبعة في تصريف مضامين درس من الدروس او حدة دراسية -

 الفرق بين املنهاج واملنهجية

، أما وتحديدا لطرق التدريس والتقويم وأساليبهما ،هدافاأينتظم  اج تخطيط شاملاملنه

 .مادة دراسية املنهجية فهي خطوات إجرائية تضبط سيرورة درس او وحدة تعليمية أو

 ألاهداف والقيم: خامسا

تصف "هي النتائج املرجوة من العملية التعليمية، أو بعبارة أخرى هي صياغات مجردة  :ألاهداف

 .2" النتيجة الفعلية املراد تحقيقها  من جزء من برنامج أو منهاج دراس ي أو مجموعة من الدروس

ا، التي يؤمن بها الناس ويتفقون عليها فيما بينهم، مجموعة املبادئ والقواعد واملثل العلي"  :القيم-

 3."ويتخذون منها ميزانا يزنون به أعمالهم ويحكمون بها على تصرفاتهم املادية واملعنوية

 :الفرق ألاهداف والقيم
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 :بين ألاهداف والقيم عالقة جدلية متشابكة يمكن تقريب معاملها من خالل  صور منها 

ومعايير أخالقية  وسلوكية عامة،  وهي مصدر من مصادر اشتقاق   هي مبادئالقيم  الكلية  -

 (.ألاساس القيمي)ألاهداف،  وأساس من أسس بناء املناهج 

القيم السلوكية وألاخالقية  الفرعية عنصر من عناصر الاستهداف التربوي، بحيث  يجرى  -

ة و ماددفة في درس أو وحدة تعلمية أالتنصيص في ألاهداف التربوية على قيم مسته

 . دراسية

 واملقرر  ،و البرنامج ،املحتوى : سادسا

، املراد إكسابها للمتعلم، واملصطلحات ،واملفاهيم ،والحقائق ،مجموع املعارف :املحتوى 

؛ والقيم ،والاتجاهات ،واملهارات ،واملصطلحات ،واملفاهيم ،والحقائق ،مجموع املعارف" :فهو

 .1"املسعفة لتحقيق أهداف املنهاج

 :الفرق بين املحتوى و البرنامج واملقرر          

ما يجري املراد إكسابها للمتعلم، وعند ،واملهارات ،والقيم ،املحتوى هو نسق من املعارف

توزع هذه العناصر ، وعندما مقررا لى محاور  يسمىإوتقسيمها  ،وتبسيطهاتنظيم هذه املكونات 

 .برنامجاتسمى ( زمنأي باعتبار ال)باعتبار الحصص  وألاسابيع الدراسية 

 طرق التدريس و ألاساليب التعليمية: سابعا

واملتسلسلة، لها عالقة بمادة  ،الخطوات املنظمة، و مجموعة من إلاجراءات: طرق التدريس

 . دراسية تحاول تنظيمها وفق منهج دقيق وواضح

طريقة حل ة- الطريقة الحواري - طريقة التلقين أو إلالقاء: من أهم طرق التدريس

طريقة العصف - طريقة التدريب العملي- الطريقة الاستقرائية -الطريقة الاستنباطية-ملشكالتا

 .الذهني

                                                           



34 
 

الكيفية التي تناول بها املعلم طريقة التدريس، ومن تم يرتبط بصورة : أسلوب التدريس

  .أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم

 الفرق بين الطريقة وألاسلوب

ة ثابتة ومطردة، أما ألاسلوب فهو النمط التعليمي الذي يتناسب جرائيإالطريقة هي قواعد  -

فقد يستعمل املدرسون نفس الطريقة لكن ألاداء التدريس ي يختلف الختالف . وشخصية املدرس

 .أسلوب كل واحد منهم

يتميز ألاسلوب  عن الطريقة التعليمية بكونه يشير إلى ما يميز املدرس من خصائص وسمات " -

 .1"لدرس أو طريقة إنجازه طابعا شخصيا يميز مدرسا عن آخرشخصية تعطي ا

 وتقنيات التدريس ،الوسائل التعليمية :ثامنا

هي معينات ديداكتيكية يستعين بها املدرس في عملية التدريس؛ منها ما  :الوسائل التعليمية          

البصرية  -لسمعيةوألادوات املساعدة، ومنها ما هو حديث كالوسائل ا ،هو تقليدي كالسبورة

 -والوسائط التكنولوجية

 :التقنية التعليمية

، وهي في مرحلة معينة أو ملقطع تعليمي تشير  التقنية إلى املهارات املختلفة التي يتم توظيفها

: ومن التقنيات التعليمية. وثيقة الصلة بالطريقة التعليمية املعتمدة، في إطار سيرورة منظمة

حفيز، تقنية جلب الانتباه، تقنية عرض الصور، تقنية توظيف السبورة، تقنية السؤال، تقنية الت

 ....تقنية القراءة النموذجية

قاء والتوضيح تقنية إلال: ومن أمثلة التقنيات التعليمية السائدة في طرق التدريس  التقليدية *

من قبيل  ؛علمأكثر فاعلية في التوالاستفهام، في حين تعتمد طرق التدريس الحديثة على  تقنيات 

 .وتقنية العمل باملشروع ،تقنيات العمل الجماعي

 : التقويم التربوي  -5
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 .والتقويم ،والتقييم ،القياس: وهو عملية تشخيصية عالجية تتصل بثالث مفاهيم رئيسة

 :القياس

مثل قياس  ؛لصفة من الصفات، طبقا لقواعد محددة ،أو عددية ،إعطاء قيمة رقمية

 .1ملية القياس بإعطاء درجة تقديريةياس ذكائه، وتنتهي عتحصيل التلميذ، أو ق

عملية نحدد بواسطتها كمية ما يوجد في الش ي من الخصائص املقصودة ؛ فالقياس

 .(القياس تشخيص فقط)فهو وصف باألرقام عن طريق وحدة قياس متفق عليها  . بالقياس

 .الى نتائج عملية القياسصدار حكم على الش ي املراد تقييمه، باالستناد إهو  :التقييم 

بنية بكيفية تمكن املستهدف املو  ،ن إلاجراءات والعمليات املستعملةمجموعة م: التقويم

أو الجواب عن أسئلة، أو تنفيذ إنجازات يمكن فحصها وقياس  ،من أداء مهام( املتعلم)بالتقويم 

تعلم أو بشأن العملية درجة تنفيذها، وإصدار الحكم عليها وعلى منفذها، واتخاذ قرار بشأن امل

 .2التعليمية برمتها

 التقويم بمفهومه الشامل يشمل القياس والتقييم والتقويم

 :فالتقويم يشمل  

 .عملية القياس 

 .جمع النتائج وإصدار ألاحكام التقييم   

 .تعديل املسار وألاحكام العالج
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 الئحة املراجع

، مكتبة التراث العربي، الدار الكافي في امتحانات الكفاءة املهنيةدي، دمحم وبوفوس، دمحم، إحم -

  (.املغرب)البيضاء 

 .م0221البيضاء، طبعة  –، مطبعة النجاح الجديدة "املعين في التربية: "اسليماني، العربي -

، وزارة بية إلاسالميةمناهج وأساليب تدريس التر : العمري، شوك  دمحم وإبراهيم دمحم النجار -

 .م2111التربية الوطنية، اليمن 

 0222،  منشورات أنفو بران ، فاساملدخل إلى علم التدريس حليم، سعيد، -

،  منشورات "امليثاق الوطني للتربية والتكوين، قراءة تحليلية. " وآخرون. غريب ،عبد الكريم -

 م0221/ ضاء دار النجاح الجديدة، الدار البي. عالم التربية  طبعة

 .0221، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، املنهل التربوي : غريب ،عبد الكريم -

، مصطلحات البيداغوجيا والديدكتيك: معجم علوم التربية. غريب، عبد الكريم وآخرون  -

 0222علوم التربية، سنة  سلسلة

 ،0222، 2ط دار املسيرة، ألاردن . تقويم التعلم.  محمود، رجاء -

 م0221/ 2، ط"دليل املقاربة بالكفايات." وزارة التربية الوطنية  -
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 مفهومه وأنواعه ووظائفه: التواصل التربوي 

 أستاذ التعليم العالي بالكلية املتعددة التخصصات بالراشيدية / موفق عبد الرحيم. د

ة باهتمام متزايد، باعتباره من ألادوات املهمة يحظى التواصل التربوي في ألادبيات التربوية املعاصر      

التي تمكن من تنظيم العالقة بين املعلم واملتعلم، كما يعد من أهم العناصر التي تؤثر في تشكيل 

النموذج التربوي ورفع كفايته وفاعليته، وال يمكن الحديث عن الجماعة بصفة عامة، وجماعة 

ي، إذ ال غنى عنه في بناء عالقة دينامية نشطة الفصل بصفة خاصة في غياب التواصل التربو 

 .وسليمة بين املكونات ألاساسية لجماعة الفصل التي يتغيى أفرادها تحقيق أهداف تربوية محددة

( املدرس يحدث نفسه)غير أنه يالحظ على برامجنا التعليمية تركيزها على أحادية القطب      

ى التبليغ وإيصال املعلومات الجاهزة، نتيجة إلغفالها حيث يقتصر دور املدرس عل ؛متجاهلة املتعلم

استراتيجيات التواصل التربوي الحديثة املؤسسة على ربط عالقات وخلق تفاعالت حرة بين املدرس 

وحل  ،والتعليل ،والتحليل ،والبحث ،والتلميذ باألساس، من أجل تمكينه من الاستكشاف

 .امين وألافكار امللقنةاملشكالت، واتخاذ املوقف الذاتي تجاه املض

وعناصره كما أصلته النظريات  ،وفي هذه الورقة سنتعرف على أهم مرتكزات التواصل التربوي      

 .التربوية املعاصرة، وسبل بناء وضعيات تربوية تواصلية تتسم باملصداقية واملوضوعية

 :وهذا يدفعنا لطرح جملة من ألاسئلة من قبيل       

 املمارس في مؤسساتنا هو تواصل بمفهومه العلمي؟ هل التواصل التربوي  -

 ما مفهوم التواصل التربوي؟ وما هي أنواعه؟ -

 ما هي مجاالت ووظائف هذا النوع من التواصل؟ -

هل التواصل املمارس اليوم يناسب حاجيات تالمذتنا اليوم؟ وهل استطاع تحقيق ألاهداف  -

 املرجوة منه؟
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مفهوم التواصل وأنماطه: أوال  

 .وم التواصلمفه: 1

الحبل  والاقتران و الالتئام، : مصدر لفعل وصل يصل وصوال وصلة ومن معانيه:  التواصل لغة -أ

وكل ش يء اتصل بش يء فما ... ضد الهجران( الوصل" ) :وهو ضد التقاطع والتصارم،  قال الرازي 

يَن َيصِّ : ومنه قوله تعالى .1"ضد التصارم( التواصل)و...بينهما وصلة، ذِّ
َّ
ن ﴿َوال

َ
هِّ أ  بِّ

َمَر َّللاَّ 
َ
وَن َما أ

 
ل

 ﴾ َسابِّ حِّ
ْ
وَء ال وَن س 

 
اف

َ
ْم َوَيخ ه  ْوَن َربَّ

َ
ش

ْ
وَصَل َوَيخ الذين يصلون : " ،  قال الطبري في تأويلها، أي(02)ي 

 . 2"الرَّحم التي أمرهم هللا بوصلها فال يقطعونها

فهو عملية انتقال من وضع فردي إلى وبهذا يتبين أن التواصل في اللغة يفيد الاشتراك والتفاعل،        

 .من ربط وإخبار وإبالغ وإعالم“ اتصل”وضع جماعي، وهو ما يفيده فعل 

يصعب أن نجدا تعريفا موحدا للتواصل على اعتبار اختالف النظريات  :التواصل اصطالحا -ب

 :التربوية التي حاول  مقاربة هذا املفهوم ومن أشهر هذه التعاريف نجد

 ؛تتطور زم الذي بواسطته توجد العالقات و امليكاني: "التواضل هو Charles cooley: تعريف -

املجال وتعزيزها في الزمان، ويتضمن  إنه يتضمن كل ر موز الذهن مع وسائل تبليغها عبر

أيضا تعابير الوجه وهيئات الجسم والحركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات و 

كل ما يشمله آخر ما تم في الاكتشافات في لفون و املطبوعات والقطارات والتلغراف والت

 .3"املكان و الزمان

هو التبادل الشفوي بين منتج لخطاب  التواصل" :في معجم اللسانيات j.duboisتعريف  -

  ."يوجهه لشخص مستمع ينتظر منه إلاصغاء والاستجابة الصريحة أو الضمنية
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وفي لحظة ' أ'تواجد بالنقطة هو التأثير في شخص ي التواصل"  :تعريف مولس دونويل -

' ب'معينة، قصد مشاركته في التجارب التي تنبع من محيط شخص آخر يتواجد في نقطة 

 ."وذلك باستعمال عناصر معرفية مشتركة فيما بينهما

 :ما يستنتح من التعاريف السابقة

 والخبرات بين ألافراد والجماعات؛ التواصل يعكس تفاعال ونقال للتجارب -

 نظيم للعالقة بين طرفين أو أكثر؛تالتواصل  -

 يات وقنوات واستراتيجيات إلنجاحه؛التواصل يستلزم آل -

بكل تجلياتهما  Récepteur ، وذات مستقبلةEmetteurالتواصل يتم بين ذات مرسلة  -

 ؛املعرفية وإلادراكية

 .يستهدف التواصل بالضرورة التأثير في آلاخر أو التأثر به -

 :نقترح التعريف التالي للتواصلانطالقا مما سبق يمكن أن  

بواسطة توظيف وسائل إلادراك في إرسال  ؛التواصل هو تفاعل إيجابي بناء بين طرفين أو أكثر" 

لإلسهام في تحقيق التفاهم  ؛والاستفادة من التجارب والخبرات ،ونقل املعلومات ،الخطاب

 "والتعايش

 أنماط التواصل -0

لنماذج التواصلية املعروفة قصد دراسة التطورات التي لحق  سنتعرف في هذا املحور على بعض ا  

 :هذه النماذج والعالقات املوجودة بينها

 النموذج السلوكي -أ      

 2104سنة  Lasswell D . Haroldقام املحلل النفس ي ألامريكي ؛اعتمادا على النظرية السلوكية     

 : ةم، ببناء نموذج تواصلي سلوكي يتضمن العناصر التالي

، وألي (املتلقي)، ملن؟ (وسيط) ، بأية وسيلة؟ (الرسالة)، يقول ماذا؟(املرسل) من؟ 

الرسالة والقناة واملتلقي املرسل و : ذج على خمسة عناصر، وهيويرتكز هذا النمو (. أثر)تأثير
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ويمكن إدراج هذا النموذج ضمن املنظور السلوكي الذي انتشر كثيرا في الواليات . ألاثرو 

ألامريكية، ويركز الزويل على الوظيفة التأثيرية، أي التأثير على املرسل إليه من أجل املتحدة 

   .ومن سلبيات هذا النظام أنه يجعل املستقبل سلبيا في استهالكه. تغيير سلوكه إيجابا وسلبا

 النموذج الرياض ي -ب    

م بالتنظير لهذا 2101سنة  Waren Weaverوالفيلسوف  ،Claude Shannonقام كل من املهندس 

حيث يرسل مرسل شفرته املسننة إلى متلق  ؛النموذج، والذي يركز على عملية الترميز أو التشفير

ومن ثغرات هذا النظام الخطي أنه ال يطبق في كل وضعيات التواصل، خاصة ". يفك تلك الشفرة

التواصلي بين الذوات إذا تعدد املستقبلون، وانعدم الفهم الاجتماعي والسيكولوجي أثناء التفاعل 

 .تقبل سلبيا في تسلمه للرسائل املشفرةساملفكرة، كما يبقى امل

 النموذج الاجتماعي -ج  

الذي يعتمد على فهم طريقة انتماء ألافراد إلى  Riley &Rileyوضع هذا النموذج ريلي وريلي 

التي ينتمون  ويرون ألاشياء بمنظار الجماعات ،ويحكمون  ،ويفكرون ،حيث يتأثرون ؛الجماعات

ويالحظ أن هذا النموذج ينتمي . إليها، والتي بدورها تتطور في حضن السياق الاجتماعي الذي أفرزها

والاجتماعية بين املتواصلين  ،حيث يرصد مختلف العالقات النفسية ؛إلى علم النفس الاجتماعي

 .داخل السياق الاجتماعي

 النموذج اللساني -د    

م، ويرى أن الوظيفة ألاساسية للتواصل هي 2110في سنة  Roman Jackobsonأسس هذا النموذج 

ولكل عنصر وظيفة . املرسل والرسالة واملرسل إليه والقناة واملرجع واللغة: اللغة، ولها ستة عناصر

فاملرسل وظيفته انفعالية تعبيرية، والرسالة وظيفتها جمالية، واملرسل إليه وظيفته تأثيرية : خاصة

والقناة وظيفتها حفاظية، واملرجع وظيفته مرجعية أو موضوعية، واللغة أو السنن وانتباهية، 

 .لغوية أو وصفية( ه)وظيفتها
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 النموذج التربوي  -ه

، (التلميذ) ، واملتلقي (املادة الدراسية) ، والرسالة (املدرس) يتكئ التواصل التربوي على املرسل 

، ...(املقرر واملنهاج ووسائل إلايضاح)لديداكتيكية والوسائل ا...( التفاعالت اللفظية) والقناة

تقويم )واملخرجات ،(املكان والزمان واملجزوءات)  ، والسياق(الكفايات وألاهداف)  واملدخالت

 (.الفهم تصحيح التواصل وإزالة عمليات التشويش وسوء) ، والفيدباك (املدخالت

 النموذج البيداغوجي -و  

و . املتمدرسين بغية الوصول إلى أهداف تتحدد قبالالتفاعل بين املدرس و ي يتم عبره امليكانيزم الذ

يتضمن هذا امليكانيزم حمولة معرفية يود أحد الطرفين املتواصلين إيصالها إلى آلاخر، كما يتضمن 

إلاحساسات التي يا هو مجموع الشحنات الوجدانية واملواقف و الاتجاهات و سيكولوج" وعاء"

 .ة و استقبالهاتصاحب إرسال الرسال

 التواصل التربوي مفهومه ومجاالته: ثانيا

 :مفهوم التواصل التربوي : 1

ية التي يتم من خاللها التجاوب والتفاعل  بين تبين مما سبق أن التواصل التربوي هو العمل     

ى اعتمادا عل ؛والكفايات ،واملهارات ،بهدف تمكين املتعلم من اكتساب املعارف ؛املتعلماملدرس و 

مراعيا القناة املالئمة لتبليغ الرسالة، وهذا  ،الترميز املناسب للقدرات الاستيعابية لدى املتعلم

 .والتواصل والتعليم خاصة ،يدفعنا للتساؤل عن العالقة بين التواصل والتربية عموما
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 مكونات التواصل التربوي  -0

قة التفاعلية سواء بين املدرس يتضمن التواصل التربوي كل العناصر الضرورية إلنجاح العال

 :واملتعلمين أو بين املتعلمين أنفسهم، وفي مقدمة هذه العناصر نجد

املرسل وهو املدرس، ويمكن أن يقوم أيضا املتعلم بدور املستقبل للخطاب في نمط التواصل  -

 .ألافقي

 .ممثلة في التفاعالت اللفظية وغير اللفظية: القناة -

 .التعليمياملادة واملحتوى : الرسالة -

 .الفضاء الزماني واملكاني: السياق التواصلي -

 مجاالت التواصل التربوي  -9

 :يمكن تقسيم  التواصل التربوي إلى ثالثة مجاالت كبرى وهي  

 تواصل معرفي -أ
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استقبال املعلومات، وذلك بالتركيز على الجوانب إلى نقل و  ويهدف هذه النوع من التواصل أساسا     

وتعكس صنافة بلوم  .والتحليل ،والفهم ،والتطبيق ،مثلة في تعليم طرائق التركيباملعرفية واملت

في هذا واملعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، والتقييم، : مراقي التواصل املعرفي التي تشمل

املجال يتم اعتماد التواصل اللفظي بصفة أكبر من التواصل غير اللفظي، أي كل ما يتعلق 

 .ل اللغة وتوظيفها في التفاعل والتنشيط التربوي داخل جماعة الفصلباستعما

 تواصل وجداني -ب

، وقيم الخير و الحق الاتجاهات، و ويقصد بالتواصل الوجداني في املجال التربوي اكتساب امليول     

 تقدير جهود آلاخرين، وصنافة كراتهول  هي ألاكثر شهرة في هذا املجال، فقد اهتم هذا ألاخيرو 

القيم ستويات ذات صلة وثيقة باملواقف و باملجال الوجداني وخصص له صنافة تتكون من خمس م

: فكرية كان  أم خلقية، وهذه املستويات هي ؛الاتجاهاتوألاحاسيس واملواقف و  والانفعاالت

، التنظيم، التمييز بواسطة قيمة ما أو منظومة من القيم، ، الحكم القيميالتقبل، الاستجابة

اصل الذي يعكس التفاعل الوجداني والقيمي بين املعلم وتالمذته أو بين املتعلمين فيما بينهم فالتو 

 .هو تجسيد واقعي لهذه الصنافة

 تواصل حس حركي -ج

التواصل الحس حركي يتناول ما هو غير معرفي ووجداني، ويتمظهر هذا النوع في إطار السبيرنطيقا، 

 .الضبط آلاليو 

ستعمال أعضاء امل على تنمية املهارات الحركية و عة من ألاهداف التي تعويرمي إلى تحقيق مجمو 

 هاروو Harrowمن أهم الصنافات املعتمدة في هذا النوع من التواصل، صنافة الجسم في التعبير و 

الحركات الارتكاسية، الحركات : هيو تتكون من س  مراقي و ، 2140التي وضعها صاحبها سنة

حركية لليد، التواصل دراكية، الصفات البدنية، املهارات التعدادات إلا الطبيعية ألاساسية، الاس

 .غير اللفظي

 أنواع التواصل التربوي  -4
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 :يمكن أن نميز بين ثالثة أشكال من التواصل البيداغوجي

  التواصل العمودي -أ

لك للمعرفة، هو قوام الطريقة التقليدية إلالقائية، وهو تواصل يتمركز حول املدرس باعتباره املا   

التواصل لم يعد  والعالقة بينهما عالقة تراتبية عمودية، وهذا النوع من ،والتلميذ هو املستقبل

فهو مفتاح البد منه  ؛الاستغناء عنه نهائيا مستساغا في التربية الحديثة، ولكنه مع ذلك ال يمكن

وفير منطلقات الدخول في للمرور إلى ما بعده، يحتاجه املدرسون إلعداد الوضعيات التطبيقية ولت

 . الدرس

                         

 

  التواصل ألافقي: ب

عكس النموذج ألاول، فالتواصل ألافقي هو قوام الطريقة الاستجوابية، و يعطي أهمية كبرى   

للمتعلم في عملية التواصل للرفع من درجة التفاعل، إذ يمكن أن تكون املبادرة للتلميذ أيضا حيث 

 .بدور املستقبل واملرسل في نفس الوق  يقوم
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 التواصل املفتوح الاتجاهات -ج 

.  املمارسة الشخصيةاملالحظة الحية والتجربة املباشرة و  هو قوام الطريقة النشيطة القائمة على     

ال ن عناصر املجموعة يساعد، ويوجه، و فاملدرس في هذا النموذج من التدريس مجرد عنصر م

عنده، و ال يقدم حلوال جاهزة من صنعه أو من صنع غيره، وهذا النوع من  يفرض شيئا من

ي الدروس ذات الصبغة التجريبية واملرتبطة بمالحظة التواصل املفتوح يتمتع باألولوية املطلقة ف

، لكنه ال يمكن أن يتمتع بنفس ألاولوية في الدروس ذات الصبغة النظرية التجريدية ظواهر واقعية

 .الصرفة
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 :خاتمة

إذ يسهم في  ؛يعد التواصل التربوي الفعال من بين أهم عوامل نجاح العملية التعليمية التعلمية    

وإثارتهم للخبرات التعليمية، كما يحقق أكبر قدر من تبادل  ،تحفيز املتعلمين وجذب انتباههم

يز ودعم العالقات بين عناصر املوقف التعليمي، إضافة إلى تعز  ،والخبرات ،واملشاعر ،ألافكار

الاجتماعية إلانسانية بين مكونات جماعة الفصل الدراس ي، ومساعدة ألاستاذ على النجاح في أدائه 

 .وتنمية اتجاهات إيجابية لدى املتعلمين نحو املؤسسة التعليمية بصفة عامة ،ملهماته التعليمية

تداخل ألانواع الثالثة بوعي من  بل ال بد ؛والتواصل البيداغوجي الناجح ال يقتصر على نوع واحد   

مهارة، فال سبيل إلى الدخول في تواصل أفقي سليم، و ال إلى الدخول في تواصل مفتوح متنوع و 

 الاتجاهات، دون املرور من مرحلة التواصل العمودي الذي ال يجوز أن يأخذ أكثر من لحظات

، و ال تتحكم في بناء توجه مسار الدرس ،موزعة بإحكام على أجزاء الحصة وخطوات الدرس

 .مضامينه

 :املراجع

 .اتجاهات وتطبيقات حديثة في املناهج وطرق التدريس، دمحم السيد علي -

 .، دمحم الدريج(0224)تحليل العملية التربوية وتكوين املدرسين -

 .تقويمه، عفت مصطفى الطناوي . مهاراته. التدريس الفعال، تخطيطه -

 .، نادية اسليماني(0224)صل التربوي التعاون التربوي ومردوديته داخل الف -

 0222تمحري عبد الرحيم « تقنيات التواصل والتعبير -

 0225التواصل التربوي مدخل لجودة التعليم، اسليماني العربي  -

 0222التواصل البيداغوجي الصفي ديناميته،أسسه ومعوقاته، حمد هللا اجبارة، -

 0225الكفايات وتحديات الجودة التومي عبد رحمان  -

 .، دمحم أديوان(0221)دخل إلى دينامية الجماعات التربوية، امل -
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 مفهومه ومبادئه وتطبيقاته / التقويم التربوي 

 -باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مؤهل أستاذ التعليم العالي/ مصطفى صادقي. د

 وجدة

 :مقدمة

ألاهداف، املضامين، الطرائق )يعّد التقويم عنصرا أساسيا من عناصر املنهاج التربوي ألاربعة 

لتي تجيب عن أربعة أسئلة مرتبة ترتيبا منطقيا وتنتظم جميع تلك العناصر ا 1؛(والوسائل، التقويم

، ماذا 0، ملاذا نعلم؟ سؤال 2سؤال : )متعلقات التربية وما يرد عليها من قضايا عامة أو تفصيلية

ولئن كان  عادة التربويين (. ، كيف نتأكد من حصول التعلم؟0، كيف نعلم؟ سؤال 9نعلم؟ سؤال 

ناصر، لكونه حصيلة إلاجابة عن السؤال الختامي، إال أنهم ال يقصدون أن يجعلوا التقويم آخر الع

ألن النظر إلى العناصر ال ينبغي بحال أن يكون نظرا  ؛أن التقويم مرحلة متأخرة، أو نشاط ختامي

سلمك كل إجراء فيها إلى الذي يليه دون اعتبار لبداية أو نهاية صحيح أن . خطيا، بل هو دارة ي 

ن أهداف تحدد وجهته وتطلعاته، سواء ألاهداف الكبرى التي تحددها الجهات التعليم ينطلق م

العليا املسؤولة، أو ألاهداف الجزئية التي يحددها ألاستاذ املمارس لدرس من دروسه، غير أن تلك 

ألاهداف ال يتأتى تسطيرها إال وفق تقويم أولي يشخص الحالة الواقعية ويحدد نقاط الارتكاز 

 . والانطالق

حاول هذه الورقة أن تدخل القارئ إلى ميدان التقويم الفسيح، وتعينه على إدراك بعض ت

مع سلوك سبيل الاختصار، . املفاهيم ألاساسية واملبادئ العامة التي يعتمد عليها التقويم التربوي 

هو  وعدم تشويش ذهنه باإلكثار من أعالم التربية أو املراجع التي تناول  هذا املجال؛ إذ املقصود

تجميع مختصر في املوضوع، يفيد املهتم أو املقبل على اجتياز مباريات التعليم،  في تصور أهم 
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املعطيات ضمن نظرة عامة مختصرة؛ على أني سأذكر في نهاية الورقة بعض املراجع املفيدة في زيادة 

 :وسيتناول املوضوع املحاور الثمانية آلاتية. الاطالع والتعمق

 أدوات التقويم 5 ة للتقويماملعاني اللغوي 1

 أنواع الاختبارات 6 التقويم في الاصطالح التربوي  0

1 
الفرق بين التقويم واملصطلحات 

 القريبة
 مبادئ الاختبارات 2

 الدعم واملعالجة 8 وظائف التقويم التربوي  4

 املعاني اللغوية للتقويم .1

 1:صل على التعريفات واملعاني آلاتيةنتح( م.و.ق)عند مراجعتنا ملعاجم اللغة العربية في مادة 

 «لسان العرب»في  -

قاَم بمعنى اْستقام
َ
ْمته ف وَّ

َ
قْم   الش يء وق

َ
ه. أ

َ
ّوَم َدْرأ

َ
َوَجه: وق زال عِّ

َ
عة واْسَتقامها. أ

ْ
ل َم الّسِّ وَّ

َ
رها: وق دَّ

َ
 .ق

 «الصحاح في اللغة»في  -

 
 
َيمة ؛ وأصله الواو ألنه يقوم مقام الش يء: والقِّ َيمِّ ْم   السلعة: قالي. واحدة القِّ وَّ

َ
 . ق

 
قاَمة : والاْستِّ

سَتقيٌم . اْسَتقاَم له ألامر: يقال. الاعتدال   ويٌم، أي م 
َ
ْم   الش يء فهو ق وَّ

َ
 .وق

 «مقاييس اللغة»في  -

 : ومن الباب
ً
يء تقويما

َّ
ْم   الش  يم هذا مكاَن ذاك. قوَّ قِّ

 
ك ت ه أنَّ

 
يمة الواو، وأصل نا أنَّ . وأصل القِّ

َ
غ
َ
وبل

 يق
َ
ة
ّ
ه: ولون أهَل مك ْمت  تاَع، أي قوَّ

َ
وام الدين والحّق، أي به يقوم: ومن الباب. اسَتَقْم   امل  .هذا قِّ

 «القاموس املحيط»في  -

                                                           



50 
 

، بالكسر
 
َيمِّ : والقيمة  القِّ

 
 . واحدة

ٌ
يمة ه قِّ

َ
ْم على ش يء  : وما ل

ه. إذا لم َيد   واْسَتَقْمت 
َ
َعة

ْ
ل ْم   الّسِّ وَّ

َ
: وق

ه ْنت  مَّ
َ
ه .اْعَتَدَل : واْسَتَقامَ . ث ْمت  وَّ

َ
يٌم،: وق ْسَتقِّ

ويٌم وم 
َ
ه، فهو ق ت 

ْ
ل  َعدَّ

تحديد القيمة، وإزالة : نستخلص من التعريفات اللغوية أن كلمة تقويم تتضمن معاني

بالواو وليس بالياء، ( م.و.ق)كما نستفيد أن أصل الكلمة . الاعوجاج، وإقامة الش يء وتعديله

 .مادها اصطالحا كما سيأتيومن ثم فلفظة تقييم ال تصح لغة، وال حاجة العت

 التقويم في الاصطالح التربوي  .0

تتعدد التعريفات الاصطالحية للتقويم بحسب تنوع أنماط التقويم وأغراضه، ومن بين 

 :التعريفات الكثيرة نذكر آلاتي اختصارا

أو  ،على قيمة شخص ،أو كمي ،إصدار حكم كيفي :Ronald  LEGENDRE روالند ليجوندر •

وذلك بمقارنة الخصائص املالحظة مع قواعد معروفة،  ؛أو وضعية ،ةسيرور ، أو موضوع

وانطالقا من معايير واضحة، بهدف توفير معطيات صالحة التخاذ قرار حول املسار املعتمد 

 1.لبلوغ غاية أو هدف

في تحقيق ألاهداف التي نسعى   تحديد مدى ما بلغناه من نجاح": سرحان الدمرداش •

ومعرفة  ،وتشخيص ألاوضاع ،نا لنا على تحديد املشكالتبحيث يكون عو  ،لتحقيقها

ومساعدتها على  ،و رفع مستواها ،واملعوقات بقصد تحسين العملية التعليمية ،العقبات

  2".تحقيق أهدافها

بغرض تحديد درجة تحقيق  ؛التقويم عملية منظمة لجمع وتحليل املعلومات :أحمد عودة •

ملعالجة جوانب الضعف، وتوفير النمو السليم  ؛بشأنها، واتخاذ القرارات لتربويةألاهداف ا

 3.املتكامل من خالل إعادة تنظيم البيئة التربوية وإثرائها
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بعض  حدوث مدى معرفة قصد للمعلومات املنظم الجمع هو التربوي  التقويم: "دمحم الدريج •

 الحكم صدارإل ؛ تلميذ كل لدى التغيرات مستوى  ومراقبة املتعلمين، لدى املقصودة التغيرات

 1".القرارات املناسبة واتخاذ املالئم

 :يمكننا تجميع العناصر ألاساسية من مختلف التعاريف فنتحصل على آلاتي

ومستمرة، فالتقويم إذن سيرورة  ،وإجراءات متميزة ،إن التقويم عملية تتضمن أنشطة  •

 .وعملية ممتدة

 .واقعيةبيانات وصفية أو تفسيرية كاملة و الحصول على معلومات و   •

 .بإرجاعها إلى إطار عام مرجعي ؛والبيانات ،املعلومات ةمقارن  •

 .على الش يء املقوم( حكم قيمة)إصدار الحكم   •

 .اتخاذ القرارات السليمة املمكنة من بين مجموعة من البدائل املتوفرة  •

ثم  ،نوعية مظاهرة ما سواء أكان  كمية أ عن التقويم هو عملية جمع املعلومات: تعريف مقترح

. تحسين الفعل التربوي  من أجل بهدف إصدار الحكم أو القرار، ؛وتفسيرها ،وتحليلها ،تصنيفها

+ إصدار الحكم + التقدير + القياس = التقويم : ومن ثم فإن التقويم يتلخص في املعادلة التالية

 .اتخاذ القرار

نشطة، وليس نستخلص مما سبق أن التقويم التربوي سيرورة مستمرة من إلاجراءات وألا

والتعبير العربي بلفظة التقويم يشمل مختلف إلاجراءات التي . نشاطا محددا في نوعه وزمان إجرائه

... تحديد القيمة، إعطاء حكم، تعديل السلوك، إقامة ما هو صالح: يتضمنها التعريف الاصطالحي

" التقييم"يين في إطالق وعليه فال حاجة الستحداث كلمة التقييم، كما جرت عادة الكثير من التربو 

. على ما هو أكثر من ذلك مما ذكرناه" التقويم"على مسألة منح النقطة أو تقدير القيمة، وإطالق 
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أعطى ) valoriserومرد ذلك التمييز إلى خطإ في ترجمة ألادبيات التربوية الغربية التي تميز بين معنى 

 (.قّوم)évaluer و  (قيمة

 حات القريبةالفرق بين التقويم واملصطل .1

  الفرق بين القياس والتقويم  . أ

عبارة عن جمع معلومات فالقياس  .يعرف القياس بأنه وصف للبيانات أو املعطيات باألرقام

والقياس هو تقدير ألاشياء واملستويات تقديرا كميا . ومالحظات كمية عن املوضوع املراد قياسه

لى أن كل ش يء موجود بمقدار وكل مقدار وفق إطار معين من املقاييس ذات الدرجات، اعتمادا ع

 :ومن بين الاختالفات بين القياس والتقويم ما يلي 1.يمكن قياسه

 .القياس يهتم بوصف السلوك، أما التقويم فيحكم على قيمته •

القياس محدود ببعض املعلومات عن موضوع القياس، في حين يعد التقويم عملية  •

 . تشخيصية عالجية في آن واحد

صف السلوك وصفا كميا بناء على أن القياس عدد ووحدة، بينما يصفه القياس ي •

 .التقويم وصفا كميا ونوعيا

حيث يعتمد القياس على الدقة الرقمية، في حين  ؛القياس أضيق في معناه من التقويم •

ومراعاة  ،يعتمد التقويم على عدد من املبادئ وألاسس التي تشمل التشخيص والعالج

 .لتنوع في الوسائل املستخدمةوا ،الفروق الفردية

 .إذن، يمكن القول إن القياس إحدى العمليات التي يتضمنها التقويم، فبينهما عموم وخصوص

 الفرق بين الاختبار والتقويم . ب
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الاختبارات وسيلة من وسائل القياس التي تستخدم لالستدالل على مدى ما بلغه املتعلمون 

 .ة من املقررات الدراسيةمن مستوى في برنامج معّين، أو في مجموع

 ملعطيات عن السلوك املراد قياسه،فاالختبار نشاط منظم وفق منهج محدد يهدف إلى جمع ا

 .بهدف الوصول إلى مقارنة الفرد مع غيره أو مع نفسه بإزاء برنامج سابق في ضوء سلم معين

صيلهم في حقل إذن فاالختبارات هي وسائل تستهدف املقارنة بين املتعلمين وقياس مقدار تح

من حقول املعرفة، وتكون الاختبارات مقدمة التخاذ القرارات بشأن عالج نواحي ضعف التالميذ 

 .وتوفير الظروف املالئمة لتحسين تعلمهم

يتضح أن التقويم أشمل من الاختبار، وأن هذا ألاخير قد يكون جزءا أو نشاطا من أنشطة 

 .التقويم

 فرق بين الاختبار والامتحان، ويبقى الاختالف في ألاصل كما أنه من الناحية الاصطالحية ال

وقد تعتمد ألانظمة التربوية التسميتين معا من باب التمييز بين أنواع من الاختبارات، . اللغوي فقط

 .كأن تسمى اختبارات نهاية السنة امتحانات

رتيبهم، دون أن تستند إلى وتختلف املباراة عن الاختبار في كونها تستهدف املقارنة بين املتبارين وت

برنامج محدد اشتركوا في تلقيه وتحصيله، في حين أن الاختبار ال يكون إال بعد تلقي برنامج تعليمي 

 .محدد

 وظائف التقويم التربوي  .4

التقويم جزءا أساسيا من املنهاج التربوي، وتكمن أهميته في أنه السبيل ملعرفة مدى  يعّد 

حية البرنامج الدراس ي، بل إن التقويم بمفهومه الشامل يسري إلى فعالية هذا املنهاج، ومدى صال 

فالتقويم يمكن . كل أجزاء املنظومة التعليمية، ويساعد في اتخاذ قرار بشأن كل متعلقات التربية

القائمين على ميدان التربية من رؤية املجال الذي يشتغلون فيه بوضوح وموضوعية، سواء تعلق 

ية أو بالبرامج أو بالطرائق والوسائل أو بالكتاب املدرس ي، أو حتى ألامر بالسياسة التعليم

 .بالعالقات التي تربط املؤسسات التربوية باألسرة أو بمختلف املؤسسات ألاخرى 
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ومن ثم فإن التقويم يؤدي وظائف في غاية ألاهمية للمجتمع واملدرسة، حيث عليه املعّول في 

قاط القوة، وبذلك تتجنب املدرسة واملجتمع إلاخفاقات تصحيح املسار وتدارك الثغرات وتثبي  ن

 .املتكررة وإلانفاقات غير املبررة، والجهود وألاوقات الضائعة

إن تنوع وظائف التقويم واختالفها مرتبط باملجال واملستوى الذي يطبق فيه ذلك التقويم، وإذا 

ن التقويم يعرف ثالث وظائف خصصنا الحديث باملستوى التعليمي الصفي الذي يباشره ألاستاذ، فإ

 1:أساسية

ويسمى التقويم التشخيص ي أو القبلي أو التمهيدي : وظيفة التشخيص •

(L'évaluation diagnostique .) سواء في )ويجري تنفيذه قبل البدء بعملية التعليم

للتعرف على القدرات املختلفة ( بداية السنة أو في بداية وحدة أو درس جديد

دة أو موضوع محدد، وللكشف عن استعداداتهم وتمثالتهم للمتعلمين في ما

وحاجاتهم، فالتقويم هنا يعمل على تشخيص الحالة الواقعية، من أجل أن يبني عليها 

 .ألاستاذ تخطيطه للدروس وتدبيره لها

 Formative )ويسمى التقويم البنائي أو التكويني أو التتبعي أو املرحلي  :وظيفة البناء •

L’évaluation) . وهو تقويم يجري تنفيذه بموازاة عملية التدريس، ويتكرر ذلك

بصفة مستمرة للتتبع مراحل التدريس، والتأكد من حصولها على الوجه املطلوب، 

وقد يكون ذلك عبر املناقشة والحوار أو ألاسئلة . والقيام بالتصحيح والتثبي  في إبانه

 .تمرةاملباشرة أو من خالل اختبارات قد تسمى مراقبة مس

ويسمى التقويم إلاشهادي أو الختامي أو النهائي أو الكلي  :وظيفة إلاشهاد •

(Sommative L’évaluation .) ويجري تنفيذه في آخر مرحلة من العملية التعليمية

ويهتم بإظهار . التعلمية كنهاية فصل دراس ي أو برنامج معين أو نهاية سنة دراسية
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ملهارات العقلية والعمليات املعرفية ألاكثر مدى تحقق الكفاية وحصول القدرات وا

 .عموما واتساعا

 أدوات التقويم .5

تتعدد أنواع التقويم بحسب طبيعة التدريس أو التكوين، وكذا بحسب الفئات املستهدفة، 

كما أن الرؤية التربوية تعّد عامال حاسما في توجيه نمط التقويم، ففي حين تركز بعض ألانظمة 

ارات الكتابية املنقوطة في تقويم التالميذ في مختلف ألاسالك التعليمية، فإن التربوية على الاختب

وفي إلاعدادي أيضا في بعض )منظومات أخرى تستبعد ذلك تماما في السلك الابتدائي بالخصوص 

، وتعتمد أدوات أخرى أكثر انفتاحا وشموال في تقويم كفايات املتعلمين ومهاراتهم والحكم (التجارب

موها، مثل التقويم باملالحظة املفسرة التي يبديها املعلمون وقد يشركون فيها أسر على مدى ن

املتعلمين، أو اعتماد املشروع الشخص ي للمتعلم الذي يدمج بين مختلف ألاهداف التواصلية 

ية، واملعرفية واملهارية، أو تقارير نهاية التكوين، أو نظام إلاجازة املعروف في التجربة التربوية إلاسالم

 ...أو الاستبيانات واملقابالت الشخصية

وتعّد الاختبارات بأنواعها املختلفة أدوات شائعة لتنفيذ التقويم، يختار منها ألاستاذ بحسب 

. الوظيفة التي يبتغيها من التقويم، فقد يختار الاختبار الكتابي أو الشفوي أو العملي أو يجمع بينها

رفا إذا كان مفتوحا شكال ومضمونا، ومعنى ذلك أن أسئلته ال تتطلب  والاختبار قد يكون ذاتيا صِّ

أجوبة محددة بعينها، بل تترك للمفحوص حرية التعبير وإبداء الرأي واملوقف، كما أن شكل إلاجابة 

أما إن كان . يكون غير محدد، بل يكون للمجيب أن يختار املنهجية والتنظيم الذي يعرض به إجاباته

( أي محددا بدقة في إلاجابة املطلوبة وفي الشكل املطلوب لعرضها)مضمونا الاختبار مغلقا شكال و 

وأما إن كان الاختبار يجمع بين الشكل املفتوح واملضمون املغلق . فنكون بصدد اختبار موضوعي

 .فيمكن تسميته اختبارا نصف ذاتي أو نصف موضوعي
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 أنواع الاختبارات الكتابية .6

الثة لالختبارات الكتابية بحسب طبيعة الشكل واملضمون تعرفنا على ألانواع العامة الث

املطلوبين من املفحوص، وتح  كل نوع منها يوجد أنواع تفصيلية، تختلف في طريقة تصميم 

وفيما يلي إشارات مقتضبة لجملة . الاختبار، وقبل ذلك في الفلسفة التربوية التي تؤطر كل نوع منها

 :من صيغ الاختبارات

، يستهدف الكشف عن القدرة التواصلية، وعن املهارة الذاتية في التعبير عن ليالاختبار املقا .أ 

يدخل في ذلك اختبار الانشاء، . آلاراء واملواقف، والقدرة على الوصف والاستدالل والحجاج

كتابة املقالة، التقرير، ألاسئلة التحليلية املفتوحة، أسئلة النقد والتقويم للظواهر 

ته سهولة إعداده، وأنه يترك للمتعلم فرصة التعبير الحر والتلقائي، من مميزا... السلوكية

ويجعله يتدرب على التحرير والتنظيم املنهجي للكتابة؛ غير أن تصحيحه يطرح مشكلة الذاتية 

 .ويصعب املهمة على ألاستاذ

، حيث يطلب من املتعلم قراءة النص جيدا ثم يشرع في ألاسئلة املرتبطة بنص انطالق  .ب 

بة عن ألاسئلة التي تكون أغلبها متعلقة به، وتتميز بالتدرج والترقي من البسيط إلى املركب إلاجا
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شرح ألالفاظ، )ومن السهل إلى الصعب ومن ألاهداف التعليمية الدنيا كالحفظ والفهم 

 .إلى ألاهداف العليا كالتحليل والتعليق والنقد...( التعريفات، الاستخراج، توضيح العبارات

، فاألولى هي التي يصممها واضع الاختبار بقصد الكشف املترابطة أو غير املترابطة ألاسئلة .ج 

عن مدى تحقق ألاهداف لدى املتعلم وتحكمه في املعرفة باقتدار، فإذا سأله سؤالا يحيل على 

استذكار معلومات جاهزة، فإنه ال يكتفي بذلك بل يعقبه بسؤال يتطلب فهم تلك املعطيات 

ال أو أكثر يقتض ي تحليل ما سبق أو إيراد تطبيقات له، ثم أسئلة تكشف وتوضيحها، ثم سؤ 

وفي الغالب تكون إلاجابة عن أي سؤال مترتبة . عن تفاعل ذات املتعلم مع املعرفة وتمثله لها

أما ألاسئلة غير املترابطة فال تلتزم ذلك بل تحاول تغطية فقرات عديدة من . على ما قبله

 .البرنامج املدروس

، بحيث ينظم ألاستاذ أسئلة عديدة في لوائح بحسب طبيعة ار الاختيار من اللوائحاختب .د 

ألاسئلة، كالئحة ألسئلة الحفظ أو الفهم، وألاسئلة البسيطة أو املركبة، والئحة ألسئلة 

ويطلب من املفحوص أن يختار سؤالين ... التحليل أو التطبيق، والئحة ألسئلة النقد والتقويم

وبذلك يستجيب الاختبار لكل استعدادات التالميذ . من كل الئحة ويجيب عنهاأو ثالثة أسئلة 

 .واختياراتهم، ويساعد على منع الغش

السند )، تنطلق من وضعية متكاملة العناصر على غرار الوضعية املشكلة الوضعية الاختبارية .ه 

رده املختلفة ، وتذيل بتعليمات تطلب من التلميذ تعبئة موا(والسياق واملعلومات والوظيفة

وهي تختلف عن النص املذيل بأسئلة في كونها تكون منطلقا للقيام بوظيفة مندمجة، . لحلها

تغيب فيها إلاجابات الجزئية املرتبطة بفقرات أو دروس محددة، في حين أن النص يوضع 

ويكون تصحيح الوضعية التقويمية من خالل شبكة تتضمن معايير . لالشتغال عليه ابتداء

، وليس من خالل الحد ألادنى لألداء املقبول الذي يدل على حصول الكفايةات وتحدد ومؤشر 

 .عناصر إجابة محددة

، هو الذي يكون مغلقا في شكله ومضمونه، ويتميز بسهولة التصحيح، سواء الاختبار املوضوعي .و 

يقتض ي آليا أو يدويا من خالل ورقة التصحيح املعّدة لهذا الغرض؛ غير أنه صعب التصميم إذ 
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تغطية كل املحاور املدروسة ويشتمل على ألاهداف واملهارات املتنوعة وأال يقتصر على املعرفة 

املحفوظة فقط، وينبغي أن تعتمد فيه إحدى معادالت منع التخمين والعشوائية كاملكافئة على 

 ...عدم املخاطرة أو العقاب على إلاجابات الخاطئة

 :في العالقات آلاتية وتتجلى موضوعية الاختبار املوضوعي

 

 :من أنواع أسئلة الاختبار املوضوعي ما يلي

  ( الصواب والخطأ/ الاختيار الثنائي)ثنائي الرديفLes questions à choix dichotomique 

   الاختيار من متعددLes questions à choix multiple (QCM) 

 املطابقة  / الوصل/ أسئلة الربطLes questions à appariement 

   أسئلة الترتيبLes questions à ordonnancement 

نشير في هذا الصدد إلى أن البحث في الاختبارات من حيث تصميمها ومعاييرها وعالقتها 

 .La docimologie، أصبح علما خاصا يعرف بعلم الاختبارات ...باملتعلم وباملصحح ومسألة التنقيط

 مبادئ الاختبارات .2
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على مبادئ أساسية وقواعد عامة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار حتى  يعتمد بناء الاختبارات

 لألغراض 
ً
 ومؤديا

ً
 : وفيما يلي بعض أهم تلك املبادئ. املقصودة منهيكون الاختبار فاعال

إذ أن التقويم ليس مرحلة مستقلة مفصولة عن مجريات التعليم : تحديد غرض الاختبار    •

يبتغى منها مجرد الحصول على عالمة تمنح للتلميذ؛ بل والتعلم، كما أنه ليس مهمة ظرفية 

هو سيرورة من إلاجراءات وألانشطة التي تنفذ وفق خطة محددة سلفا، ولذلك ينبغي أن 

ينطلق التقويم من الكفاية املؤطرة لعمليات التعليم والتعلم، وأن تصمم الاختبارات بحيث 

. ان ألامر يتعلق بتقويم تتبعي أو ختاميتعكس مدى نماء الكفايات املقصودة بالتدريس إذا ك 

أما إن كان التقويم تشخيصيا فينبغي أن تتوجه الروائز إلى الكشف عن الحالة الواقعية 

 ...التي يكون عليها املتعلم من مكتسبات سابقة ومن استعدادات وتمثالت

مم بدقة املهارات املراد الكشف عن مدى اكتسابها، فأسئلة الاختبار ينبغي أن تصتحديد  •

وبغير هذا التحديد قد تنحرف ألاسئلة إلى أمور هامشية، . لتقيس املهارات املراد استجالؤها

فإذا كان الاختبار يتغيى قياس مضامين علمية خاصة ال ينبغي أن تتوجه ألاسئلة إلى مسائل 

 لغوية أو معرفة قدرة املفحوص على التركيز أو الانتباه إلى بعض ألافخاخ، ألن ذلك يعد

 .تشويشا ال عالقة له بقياس املضامين العلمية املقصودة

 .توفر صفة الصدق، وهي أن يكون الاختبار يقيس فعال ما صمم لقياسه •

توفر صفة الثبات، وهي أن تكون نتائج الاختبار متماثلة أو متقاربة إذا أعيد إنجازه في ظروف  •

 1.مشابهة

مين املدروسة ومختلف املهارات التغطية والشمول، بأن يغطي الاختبار أغلب املضا •

 .والقدرات

 .أن يراعي التقويم الفروق الفردية وأن يستجيب ملختلف قابليات املتعلمين واستعداداتهم •
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أن يكون التقويم مستمرا وضمن خطة للتتبع والدعم والعالج، وليس مجرد اختبار مفاجئ  •

 .ومنقط في الزمان ومفصول عن مجريات التعليم والتعلم

 املعالجةالدعم و  .8

الدعم التربوي مرحلة أساسية ال تنفك عن التقويم، ألنها تعد املحصلة العملية ملسألة اتخاذ 

ل عن إجراء الاختبارات والقياسات إما أن يدل على أن املتعلم . القرار التقويمي ألن الحكم املتحصَّ

ا الدنيا، وفي هذه قد اكتسب الكفايات املقصودة على الوجه املطلوب أو أنه اكتسبها في حدوده

الحالة يكون القرار التقويمي يتوجه إلى دعم املتعلم في الحالة ألاولى لزيادة تفوقه وترسيخ قدراته 

أما إن أظهرت نتائج الاختبارات أن . أكثر فأكثر، أو دعمه لتتميم اكتسابه للكفاية في الحالة الثانية

 عالجيا لجوانب التعثر والنقص لدى الكفاية غير مكتسبة، فإن القرار التربوي يقتض ي تدخال

 .التالميذ املعنيين باألمر

يتبين لنا من خالل ما سبق نوع من الفرق بين الدعم واملعالجة، فإذا كان  هذه ألاخيرة تتعلق 

بتدارك جوانب النقص والتأخر الدراس ي كما هو واضح من تسميتها، فإن الدعم أشمل من ذلك، 

تميم للحاالت املتوسطة، كما أنه يتضمن حاالت التعزيز الدراس ي فهو يشمل نواحي التقوية والت

 .والارتقاء إلى مستويات التمكن واملهارة بل واحتضان املتفوقين واملوهوبين

يتأسس الدعم التربوي على املبادئ النظرية للبيداغوجيا الفارقية و بيداغوجيا الخطإ، 

ية وعقلية فريدة، مما يقتض ي أن تكون له فاألولى تؤكد أن كل تلميذ هو حالة نفسية واجتماع

تجربته الخاصة مع املعرفة والتعلم، فال يصح أن نفرض على كل املتعلمين مسارا دراسيا واحدا 

من جهة . وننتظر منهم التفاعالت والنتائج نفسها، وذلك ما تؤكده أيضا نظرية الذكاءات املتعددة

بل هو فرصة سانحة للتعلم وترسيخ التجارب أخرى فإن الخطأ ال ينبغي بحال أن يعّد منقصة 

من ثم فإن الدعم يتوجه إلى نوع من التعليم الفردي، الذي يراعي . التربوية التي تزكي التعلم الذاتي
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الحاالت الخاصة، ويستجيب لالستعدادات املختلفة التي ربما يهملها التعليم العادي أو لم يكن 

 1.منتبها لها قبل إجراء التقويمات

الدعم متساوق مع التقويم ولهما الوظائف نفسها، لذلك يمكننا أن نتحدث عن ثالثة أنواع إن 

 :من الدعم

يكون بعد إجراء التقويم التشخيص ي وقبل بدابة التعليم، حيث  الدعم التربوي الوقائي، -

 .يعمل بخطة استباقية ليقي املتعلم من التعثرات التي قد تحدث له أثناء الشروع في الدروس

يساير مراحل التعليم والبناء ويحاول تدارك ما يكشف عنه التقويم دعم التتبعي، ال -

 .التكويني من خلل أو ما يتطلبه من تقوية وإسناد

يأتي بعد إجراء الاختبارات ليتدارك النقص ويعوض ما فات املتعلم من الدعم التعويض ي،  -

 .مكتسبات ومهارات

الدعم : يث عن أنواع من تطبيقات الدعم، منهامن الناحية إلاجرائية فبإمكاننا الحد أما

الذي تقوم به املؤسسة التعليمية ضمن مشروع تربوي للنهوض باملستوى التعليمي عموما  املؤسس ي

أو في مجال خاص كالعلوم أو اللغات، وقد تتعاقد املؤسسة مع جهات خارجية لتنفيذ برنامج 

ليلبي حاجاتهم الخاصة ويأخذ بأيديهم إلى  الذي يستهدف تالميذ معينين والدعم الفردي. الدعم

والدعم ضمن مجموعات متجانسة أو غير متجانية، . مسايرة إلايقاع الدراس ي لجماعة الفصل

فاألول يكون بعد تفييء التالميذ وتجميع الذين لهم قواسم مشتركة في التعلم أو يعانون من نفس 

التقوية، والثاني يكون في مجموعات فيخصص لهم برنامج خاص للدعم و ، الصعوبات والتعثرات

ل فيه على والدعم املندمج  .غير متجانسة بقصد التعاون والاستفادة من ألاقران الذي يعوَّ

ألاساتذة ليقوم كل واحد منهم بتنفيذ خطته للدعم ضمن املادة التي يدرسها بموازاة مع إنجاز 

 .الدروس، فتكون حصص الدعم مدمجة في حصص التعليم
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شارة إلى أن تطبيقات الدعم املشار إليها تقتصر على الجانب التعليمي املعرفي تجدر إلا 

واملهاري، وهو الذي تهتم به املؤسسات التربوية في الغالب، في حين أن مفهوم الدعم يتجاوز ذلك 

ليشمل أيضا الدعم النفس ي والدعم الاجتماعي للتالميذ، ألن الكثير من صعوبات التعلم أو 

رها ما هو نفس ي أو اجتماعي، مما يتطلب الاستفادة من املفاهيم الواسعة التي يحيل التعثرات مصد

 .عليها معنى الدعم

 مراجع في التقويم التربوي 

ألاهداف والتقييم في التربية، مادي لحسن، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،  -

2112. 

ركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، التقييم الدراس ي، أنواعه وتطبيقاته، مادي لحسن، ش -

 .2112الرباط، 

 .2112، 2التقويم والدعم في برامج التعليم ألاساس ي، دمحم أي  موحى، مجلة ديدكتيكا، عدد  -

التقويم ودوره في تحسين الوظيفة التعليمية، دمحم فتوحي، مجلة الدراسات النفسية التربوية،  -

 .2140العدد الرابع، 

حمد ليسيكي واملحجوب بنسعيد، مجلة الدراسات النفسية التربوية، التقويم التربوي، أ -

 .2141العدد العاشر، 

بيداغوجية التقويم والدعم، عبد اللطيف الفارابي ودمحم أي  موحى، سلسلة علوم التربية،  -

 .2112، 1عدد 

، القياس والتقويم في العملية التدريسية، أحمد عودة، دار ألامل للنشر والتوزيع، ألاردن -

0220. 

توجهات حديثة في القياس والتقويم التربوي، خير سليمان شواهين، عالم الكتب الحديث،  -

 ذ.0221
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القياس والتقويم ودوره في العملية التربوية، إيمان دركي، مجلة السراج في التربية وقضايا  -

 .0224املجتمع، العدد ألاول، الجزائر 
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 ية والتكوين ورهان الجودةمسار التكوين باملركز الجهوية ملهن الترب

 وي بني ماللهاملركز الج/  محجوب بوسيف .د

 

عملي بعد إرساء املراكز الجهوية م ت ت  -نظري -تقويم عدة التكوين واملهننة والبراديغم 

0220/0222 

 شكل  هذه العدة التكوينية منعطفا هاما في سيرورة تطور مناهج التكوين باملغرب؛ •

ة لرهانات إلاصالح بعد صدور امليثاق الوطني للتربية كان  عدة التأهيل استجاب •

 ؛(0222)والتكوين

هندسة وعدة "أسهم أساتذة املراكز واملفتشون والجامعيون في إخراج النسخة ألاولى من  •

، والتي خضع  ملرحلة تجريبية توج  بتقويم داخلي وخارجي، أسفرت عن النسخة "التكوين

 ن مقترحات لعدد من النصوص التنظيمية؛فضال ع" هندسة التكوين"الثانية من 

 لهذا فهذه العدة قيمة تكوينية مضافة؛ •

: جاءت هذه العدة بتصورات وبراديغمات تكوينية حديثة وجهاز مفاهيمي مترابط ومتناغم •

 ...عملي، املشروع الشخص ي املنهي-نظري -عملي: الكفايات املهنية، املنظور التكويني

 ة كاملة؛مدة التكوين تستغرق سنة تكويني •

 تتضمن هذه العدة ثالثة مسالك تكوينية؛ •

في املائة للتكوين  02في املائة من الغالف الزمني للتكوين، مقابل  12تغطي التداريب  •

 الحضوري؛

 :املعيقات

وبداية العمل به بشكل رسمي في املوسم  0220تأخر هذا املنهاج التكويني إلى متم سنة  •

 ؛(0229-0220)التكويني 
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عدم الالتزام بمعايير )رحلة التدريب العملي في اكتساب املهارات ألاساسيةعدم جدية م •

 ؛(واضحة ومحددة وعدم الجدية في إلاعداد لها وتنفيذها وتقييمها

املراكز، ألاكاديميات، )عدم مأسسة العالقات إلادارية والتربوية بين جميع املتدخلين •

 ؛(املديريات، مؤسسات التداريب

 صل بين املراكز ومؤسسات التطبيق؛غياب التعاون والتوا •

 غياب الانسجام بين زمن التكوين باملراكز وزمن التعلم بمؤسسات التداريب؛ •

 .ضرورة التمفصل والتكامل والانسجام بين فضاءات التكوين والتأهيل والتدريب •

 ؛(ضعف التمفصل)إشكالية التمفصل بين النظري والتطبيقي •

تعاقب مكاني دون تحقيق تناوب تفاعلي أو : عليميةالتناوب بين املراكز واملؤسسات الت •

 اندماجي أو التمفصل بين النظري والعملي؛

 ؛(التداريب)غياب تحليل املمارسات املهنية أثناء الوضعيات املهنية •

املختبرات املجهزة، أدوات التعليم )ضعف في املعدات الالزمة لتفعيل املهننة داخل املراكز •

 ؛...(املصغر

 .ساليب التقويم للتكوين املمهنن للمدرسينعدم مالءمة أ •

 وتأثيرها على املخرجات 0212و 0216التغيرات التي فرضت على عدة التكوين خالل موسمي 

 تم توقيع مرسوم يفصل بين التوظيف والتكوين؛ •

 ؛(ألف مدرس 90) تم إلغاء التكوين 0221أواخر  •

 هل التغيير جواب عن سؤال تربوي أم اقتصادي؛ •

ألاول من ألاساتذة املوظفين تكوينا نظريا في ثالث دورات خالل العطل البينية من  تلقى الفوج •

 ، أما الفوج الثاني فقد استفاد من أربع دورات تكوينية مكونة من ثالثة أيام؛0224سنة 
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صيغ : ، يتحدث عن(0224-0221دليل تكوين ألاساتذة املوظفين بموجب عقود " إصدار  •

الذاتي، الكفايات املهنية، مصوغات التكوين، تمفصالت  التكوين، مقتضيات التكوين

 التكوين، التقويم وإلاشهاد؛

كان  مدة التكوين التأهيلي محددة في سنتين تكوينيتين، ويتضح أن الوزارة صمت  عن  •

 التكوين برسم السنة الثانية؛

 .اضطراب التكوين التأهيلي خالل املوسمين •

 .0221ي ابتداء من صعوبة تطبيق ألانموذج عملي نظري عمل •

 .غياب رؤية واضحة املعالم في مجال تكوين املدرسين •

التوظيف )أدى توظيف الفوجين إلى تكريس الاختالالت التي تعاني منها املنظومة التربوية •

 ؛(بالتعاقد

 .كان  ألاسبقية للحاجة وتم تجاوز مسألة الجودة •

 :2018مالحظات حول تكوين 

-السنة التكوينية باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوينإصدار دليل حول إجراءات تدبير  •

 .0224املوسم التكويني 

 .تنظيم التكوين، برمجة التكوين، توصيف عدة التكوين: يتضمن الدليل •

 (.في املذكرة والقرار نجد الحديث عن سنتين) يتحدث الدليل عن مرحلتين •

 (.تكوين بيداغوجي سريع)يتحدث عن تكوين ملدة ستة أشهر •

 (.ساعة من التكوين الحضوري 024كان في السابق )تقليص زمن التكوين التأهيلي •

 الثانوي؛: دمج سلكين دراسيين في سلك واحد •

 .الانتقال من التداريب امليدانية إلى ألانشطة العملية •

تأثيره في محتوى عدة التكوين واملهننة وفي جودة : الانتقال من سنة واحدة إلى سنتين •

 .املخرجات

 (.السنة التكوينية ألاولى)بط املسألة أساسا بتقليص زمن التكوين ترت •
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تواجه السنة التكوينية الثانية صعوبات تنظيمية على الرغم من صدور املذكرة رقم  •

222/24. 

 .تقليص الغالف الزمني للمجزوءات، وقد ازداد ألامر تعقيدات مع اعتماد نظام التناوب •

 (.ضعف التداريب امليدانية)تقليص عدد ساعات ألانشطة العملية •

غياب الترابط والتكامل بين فضاءات )يفتقر تكوين املدرسين إلى الانسجام والتنظيم •

 ؛(التكوين

 .ضعف البعد املنهي •

 عدة التكوين ومستجدات املنظومة

تطوير التكوين ألاساس واملستمر وتدقيق مهام وكفايات ألاطر :) تجديد مهن التربية والتكوين

 :(تلف الفئات املهنية باملنظومةاملنتمية ملخ

تحدد مهام وكفايات ألاطر التربوية وإلادارية والتقنية املنتمية ملختلف الفئات املهنية العاملة  •

في مجاالت التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في دالئل مرجعية للوظائف والكفاءات، 

 .ية، وتقييم ألاداء، والترقي املنهيتعتمد إلسناد املسؤوليات التربوية والعلمية وإلادار 

يتعين على السلطات الحكومية ومؤسسات التكوين املعنية أن تعمل على مراجعة برامج  •

ومناهج التكوين ألاساس ي لفائدة ألاطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين 

ن أدائهم وكفاءتهم والبحث العلمي ومستوياتها، بقصد تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع م

املهنية، وذلك من خالل مالءمة أنظمة التكوين مع املستجدات التربوية والبيداغوجية 

 ؛والعلمية والتكنولوجية، مع مراعاة خصوصيات كل صنف من أصناف التكوين

 :التقييم الداخلي والخارجي ملنظومة التربية والتكوين

قة في كل مستوى من مستويات تقييم مختلف عناصر الهندسة البيداغوجية املطب •

املنظومة، وخصوصا منها املتعلقة باملناهج والبرامج والتعلمات والتكوينات، واملعينات 

 .والوسائط التربوية، واملمارسات البيداغوجية والتكوينية، وأداء الفاعلين التربويين

 :املطلوب

 إنجاز تقييمات داخلية لعدة التأهيل؛ •
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 ملراكز لتقاسم التقييمات املنجزة وآليات تجويد العدة؛تنظيم لقاءات مشتركة بين ا •

 .الاستقاللية البيداغوجية •

 :الاقتراحات والبدائل لتجويد عدة التكوين

 .مالءمة التكوين مع التحوالت التي تعرفها املهن التربوية على املستوى الوطني والدولي •

لتطورات الطارئة في البد من بلورة هندسة بيداغوجية ذات راهنية مجتمعية، تواكب ا •

 .الحقول املعرفية

 :الجانب التنظيمي

 .مأسسة التنسيق الفعلي بين كل املؤسسات املتدخلة في التكوين ألاساس للفاعلين التربويين •

تنظيم التكوين التأهيلي لفائدة املتدربين بغالف زمني كاف يراعي التمكن من الكفايات  •

 .واملهارات الالزمة لكل مهنة

 .معايير دقيقة النتقاء الراغبين في ولوج مهن التربية والتكوين البد من وضع •

 ؛...التكوين والتقويم عن بعد، املواكبة والتأطير عن بعد: وضع إلاطارات املرجعية •

 :مقترحات لتطوير أنشطة التكوين

 :التداريب امليدانية

التركيز على ربط املجزوءات بالجانب امليداني والتقليل من الجوانب النظرية مع ضرورة  •

 .الجوانب العملية التطبيقية

 .استثمار ألاشرطة املصورة في ألانشطة العملية املمهننة •

 (.ألاقسام املشتركة)الانفتاح على املؤسسات التعليمية بالوسط شبه الحضري والقروي •

 (.العمل باملجموعات أو أقطاب الخبرة)تشجيع إنشاء املجموعات والفرق املتخصصة  •

 مالحظة الظواهر التربوية واملهنية؛ استخدام شبكات •

 :املجزوءات

التعليم ألاولي، التوجيه، التربية )تقديم معطيات ذات صلة باملستجدات التربية والتكوين  •

 ...(الدامجة

 .إدماج املهارات إلادارية في عدة التكوين •
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 .ربط التكوين في السنة الثانية بحاجيات املتدربين •

 .نهي في أنشطة التكوين التأهيلياستحضار آليات الديداكتيك امل •

بناء قدرات املتدربين ليصبحوا ميسرين )تعزيز حضوراملهارات الحياتية في عدة التكوين  •

 ...(.للتفكير النقدي وإلابداعي عند املتعلمين نموذجا

 :التقويم والاشهاد

 (.التقويم الابتكاري )إعادة النظر في طريقة تقويم مجزوءات التكوين

باكتساب القدرىة على التأمل الذاتي في املهنة، ومالءمتها املستمرة مع ظروف العمل ربط املهننة 

 .ومتطلبات التفكير املبادر
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 :الفصل الثاني

 أساسيات في ديداكتيك التربية إلاسالمية
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 يات الديداكتيكيةاملداخل واملقتض: التدريس بمقاربة الكفايات في مادة التربية إلاسالمية

 الحبيب كرومي

 باحث في قضايا التربية والتكوين ممتاز بالتعليم الثانوي التأهيلي، مفتش

 : مقدمة

تمكن املدرس من : إن تدريس مادة التربية إلاسالمية وفق مقاربة الكفايات يستدعي بالضرورة أوال

والتمفصالت التي تجمع مكوناتها، املعرفة التي يدرسها، من خالل معرفة طبيعتها وخصائصها املميزة 

وثانيا ضبط املقاربة التي تؤطر اشتغاله وتحكم تخطيطه وممارسته، من حيث النظرية التربوية التي 

تؤمها، ومن حيث إجراءات التنزيل الديداكتيكي والاشتغال الصفي الذي يترجم بحق مبادئ وآليات 

 .البيداغوجي والديداكتيكيووسائل وخطوات املقاربة املعتمدة على وجه التطبيق 

ولذلك سنتناول في موضوعنا هذا بعض املداخل التي نراها تحتل أولوية قصوى من أجل اعتماد 

التدريس بالكفايات في درس التربية إلاسالمية، مع إلاشارة إلى بعض املقتضيات الديداكتيكة التي 

 .تصحب ذلك

 :يةالعناصر آلات وخاتمة مقدمةواملوضوع يتضمن فضال عن 

 إدراك وتملك املقاربة بالكفايات: املدخل ألاول 

 ـ سياق اعتماد املقاربة بالكفايات في التدريس1     

 ـ املفهوم 0     

 وجوب التعرف على البراديغم املؤطر للمقاربة بالكفايات: املدخل الثاني

 بستمولوجيـ في الحاجة إلى تحديد البراديغم إلا 1     

 ملقاربة بالكفاياتـ البراديغم وا 0     

 ـ سيرورة بناء املعارف من منظور سوسيوبنائي1     
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 إدراك طبيعة وخصائص املعرفة املدرسة: املدخل الثالث

 ـ مفهوم التربية إلاسالمية 1    

 .ـ إدراك خصائص املفاهيم الشرعية واملقتضيات الديداكتيكية املعتمد في تدريسها 0       

 .خصائصه ومقتضيات تدريسه: عقديأ ـ املفهوم ال          

  .خصائصه ومقتضيات تدريسه: ب ـ املفهوم الفقهي         
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 : إدراك وتملك املقاربة بالكفايات: املدخل ألاول 

 :ـ السياق1

جاء الحديث عن التدريس بالكفايات، أو املقاربة بالكفايات في ظل ألازمات التي شهدتها ألانظمة 

لم، حيث لم تعد املدرسة تخرج الكفاءات والخبرات التي يحتاجها املجتمع التربوية في جل دول العا

تطورا وتنمية، ولم تصبح السلطة ملن يعرف كما كان ذلك من قبل، وال ملن يبحث، بل ملن يحسن 

 . ، وملن يدبرملن يباشر، وملن ينظر: التصرف؛ أي
 
، وتثب  كفاءته على فءافلكي يكون الشخص ك

وأن يكون قادرا على التعلم بسرعة، وبطريقة , لمي، عليه أن يبذل مجهودا أكبرالصعيد الوطني والعا

إن املدرسة التي تعتمد شحن ألاذهان باملعارف لم تعد مسايرة للوضع . مغايرة وبجودة عالية

الراهن، وتم الاستعاضة عنها بمدرسة متناغمة مع املهارة وحسن التصرف، مدرسة تؤثر إيجابا في 

فية واملعرفية والاجتماعية للشخصية مدرسة تتحدى مقتضيات العالم املتطور، ألابعاد العاط

وتقترح تعلمات مناسبة وذات جودة عالية من أجل تأهيل مواطن الغد، أي مواطن يتميز بملمح 

 .1دائم التطور 

، جعل اعتماد 02، كشعار للمدرسة في القرن "جودة التعليم/ التعليم للجميع: ولعل رفع شعار 

بة جديدة غير السائدة أمر ملحا وضروريا، حتى تتمكن املدرسة من مسايرة التطور السريع مقار 

 .الذي تشهده املجتمعات

 :ويمكن تلخيص أهم العوامل التي ساعدت على اعتماد املقاربة بالكفايات في التدريس في

، (Jean –Pierre Astolfi)ظهور نتائج جديدة في مجال علم النفس مع أسطولفي وأخرين  -أ 

املرتبطة بعلم النفس الفارقي، والداعية إلى تفريد التعلم، من خالل استحضار أن لكل متعلم وتيرته 

 .الخاصة به في اكتساب التعلمات، وله إيقاعاته الخاصة بها كذلك في بنائها

 (Howard Gardner)ظهور نظريات الذكاءات املتعددة  -ب 
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 :جديدة للتعلم، مثلالحضور الكبير واملتميز لنظريات  -ج 

ـ النظرية البنائية التي تستهدف التعلم النشط القائم على بناء املعارف الخاصة بربطها باملعارف 

 .السابقة، ألن الذات هي التي تقوم بنفسها ببناء التعلمات

ـ النظرية املعرفية، التي أقرت بأن التعلم هو تعديل مستديم للتمثالت، وشيمات الفعل لدى 

 .املتعلم

ـ النظرية السوسيوبنائية التي ترى أن مسؤولية التعلم يتحملها بشكل أكبر املتعلم نفسه، حيث 

 .يجب عليه تطوير كفاياته بمقارنة إنجازاته بإنجازات غيره

ل معه محدودية بيداغوجيا ألاهداف الصنافية السائدة، والتي تقدم تعليما جماعيا يتعام -د

، كما عمل  على حصر املتعلم ضمن أهداف مصاغة غير فروق املتعلمون كمجموعة متجانسةـ من

باإلضافة إلى أن بيداغوجيا ألاهداف أسرف  . ومفككة ومجزأة، تغيب معها الحرية وإلابداع ،قبليا

في التركيز على البعد الكمي للمعرفة وتراكمها، دون النظر في وظيفيتها وإمكانية استخدامها من 

 .درسةطرف املتلقي خارج أسوار امل

إن بيداغوجيا ألاهداف حصرت اهتمامها في املدخالت واملخرجات، دون كثير اهتمام بسياق 

التعلم وخطواته املنهجية؛ لذلك كان  الحاجة ماسة إلى مقاربة جديدة ناجعة، وإلى هذا أشار 

جنيف إن املناظرات العامة حول التربية والتي نظم  في : بقوله( Philippe Jannaert)فيليب جونير 

، مكن  من الوقوف على تزايد عدد الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب 2111سنة 

التعلمات املجردة واملفصولة عن السياق، وعلى هذا ألاساس فإن املقاربة بالكفايات تمثل بديال 

 .1"بإمكانه إعادة الحيوية للمدرسة

نذ صدور امليثاق الوطني للتربية والتكوين ولهذا الاعتبار كان إصالح املنظومة التربوية في املغرب م

كما اعتبر الكفايات / قائما على اعتبار مدخل الكفايات والقيم مدخال أساسا للتغيير 0222سنة 

وهو ألامر ذاته الذي أكدته الرؤية الاستراتيجية . شرطا ملواصلة الدراسة والاندماج في الحياة
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لتغيير املتوخى للمدرسة املغربية يهدف إلى تمكينها من إن ا: "، ومما جاء فيها(0222/0292)لإلصالح 

 ،الاطالع بأدوارها الحاسمة في الانتقال بالتربية والتكوين والبحث العلمي من منطق التلقين

وإلالقاء السلبي أحادي الجانب، إلى منطق التعلم والتعلم الذاتي، والتفاعل الخالق بين  ،والشحن

 ،ة تربوية قوامها التشبع باملواطنة الفعالة، واكتساب اللغاتاملتعلم واملدرس في إطار عملي

 .1"وروح املبادرة، ورفع تحدي الفجوة الرقمية ،والقيم، وتنمية الحس النقدي ،والكفايات ،واملعارف

 ـ املفهوم 0

 ـ املقاربة بالكفايات 1ـ  0

بويون للمقاربة تعددت التعريفات التي وضعها املختصون والتر : املقاربة البيداغوجيةأ ـ 

إلاطار املرجعي الناظم ملمارسات : البيداغوجية، ولعلها في مجملها تفيد أن املقاربة البيداغوجية هي

 . التدريس وأنشطة التعلم والتقويم وفق غايات وأهداف محددة

ونجد أنواعا أخرى من البيداغوجيات تندرج في إطار معالجة الوضعيات واملواقف التعليمية 

البيداغوجيا الفارقية، وبيداغوجيا املشروع، : حسب نوعها وخصوصيتها على غرارالتعلمية 

 ... وبيداغوجيا الخطأ، وبيداغوجيا حل املشكالت

 :ب ـ املقاربة بالكفايات

يتأسس تحديد مفهوم املقاربة بالكفايات، أوال على ضبط مفهوم الكفاية، إذ ال يمكن معرفة 

تام على معنى الكفاية، واملقصود بها في مجال التربية، ولذلك حقيقة هذه املقاربة دون التعرف ال

 .وجب التمييز في مفهوم الكفاية بين ما له صلة بالتربية وماال صلة له بها

 :ـ مفهوم الكفاية عند غير التربويين

لعل مفهوم الكفاية ظهر أوال خارج ميدان التربية، خاصة عند السانيين وسيكولوجي النمو 

 .ختصين في علوم الشغل، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحقل التربوي الذهني، وامل
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هي مجموع املعارف اللسانية التي : "الكفاية بكونها( Le Ny 1991)يعرف : الكفاية عند اللسانيين

 .1"يمتلكها متكلم ما، فتتيح له تركيب عدد ال متناه من الجمل، وفهمها

تتركب من مجموعة من القواعد التي تمنح فالكفاية عند اللسانيين معرفة ضمنية أو مضمرة 

والذي يخرجها من القوة والكمون، . لفرد ما إمكانية توليد فعلي لعدد ال متناه من التراكيب اللغوية

، باعتباره سياق الاستعمال الفعلي للغة في وضعية ملموسة، "إلانجاز"إلى الفعل والتحقق هو 

الل إلانجاز بوصفه تنشيطا أو تفعيال لها، وال يتم ذلك وبالتالي ال تتحقق الكفاية عندهم، إال من خ

 .إال في وضعية

لم يختلف معنى الكفاية عند السيكولوجيين عن معناها : الكفاية عند سيكولوجي النمو الذهني

إال أن . عند اللسانيين، حيث تظل الكفاية دائما افتراضية، و يكتس ي إلانجاز املالحظ طابعا فعليا

فوا عن وجود تفاوتات بين الكفاية املقدرة وإلانجاز الذي يتحقق عبره لدى فرد السيكولوجيين كش

ما في وضعية من وضعيات حل املشكالت، وبينوا أن الوضعية هي التي تكشف طبيعة ونوع 

ليخلصوا في النهاية إلى أن الوضعية هي منبع . التفاوتات بين الكفاية وبين تحققها من خالل إلانجاز

 .لكفاية وتفعيلها عبر إلانجازومصدر تنشيط ا

تطور مفهوم الكفاية عندهم من توظيف مفهوم : الكفاية عند املختصين في علوم الشغل

مجموع القدرات : فكان  الكفاءة في مرحلة أولى تعني. الكفاءة أوال وصوال إلى استعمال الكفاية

وفي (. نة معينة بصفة رسميةالقيام بمه)واملهارات املحددة اجتماعيا والالزمة إلنجاز عمل معين 

مرحلة ثانية كان  الكفاءة تفيد قدرة الفرد على التحكم في وضعية معينة من وضعيات الشغل عن 

، وهذا املعنى يشير إلى وجود تمفصل بين الوضعية (Woods 1984)طريق تجنيد طاقاته وإمكاناته 

إلى مفهوم الكفاية وبداية الابتعاد عن  مما يشير إلى اقتراب هذا املعنى ؛وبين طاقات الفرد وإمكاناته

كل ما يصحب بنينة : "وفي مرحلة ثالثة أصبح مفهوم الكفاءة يفيد. املفهوم الكالسيكي للكفاءة

، فهذا املعنى يشير ce qui accampagne la structuration de l’action  (De tersac 1995)الفعل 
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د في مراقبة سيرورة الفعل آخذة بعين الاعتبار إلى كون الكفاءة ترتبط باستقاللية الفرد وتفي

 . الخصائص املميزة للوضعية التي يتم فيها هذا الفعل

هذا التطور الحاصل في مفهوم الكفاية كان رغبة في التخلص من النظرة ألاداتية للكفاية 

بها ألافراد  الكيفيات التي يدير: والتمكين للنظرة النسبية حتى أفادت الكفاية عندهم في آخر املطاف

 Le)ولهذا يشير لوبترف . مواردهم املعرفية والاجتماعية أثناء قيامهم بفعل من ألافعال في وضعية ما

Boterf 2001 ) إلى أن تعقيدات الوضعيات املهنية فرض ضرورة تخلص الكفاية من التصور

خالي من إلاكراه وصار من املفروض فيها أن تتيح للعاملين هامشا من التصرف الحر ال 1التايلوري

والتقييد من أجل تعبئة واستنفار ما لديهم من موارد أنسب للوضعية املعقدة املطلوب منهم 

 .معالجتها

 :الكفاية في مجال التربية

 اه في مفهومها في املجاالت ألاخرى إن إقامة مفهوم الكفاية في مجال التربية ارتباطا بما وضحن

 :يصطدم بصعوبات، يمكن اختصارها في

 .مرتبطة أساسا بتعقد الوضعيات التربوية: صعوبات نظرية ـ 

 .متمثلة في صعوبة تقويم الكفايات من خالل إلانجاز" صعوبات منهجية ـ 

إن مفهوم الكفاية في املجال التربوي وفي البرامج املدرسية معيار هيكلي خاص به، وهو ما 

 .سنلحظه من خالل بسط بعض تعريفات املختصين في هذا الباب

القدرة على تكييف التصرف مع الوضعية، ومواجهات الصعوبات : "يعرف لوبترف الكفاية بأنها

غير املنتظرة، وكذلك قدرة الحفاظ على املوارد الذاتية لالستفادة منها أكثر ما يمكن، دون هدر 

 .2"للمجهود، إنها القدرة والاستعداد التلقائي بخالف ما يقابل ذلك من تكرار بالنسبة لآلخرين
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معارف، مهارات، )إمكانية تعبئة مجموعة من املوارد : "بأنها( Roegiers)ويعرفها رويجرز 

 .بكيفية مستبطنة بهدف حل فئة من الوضعيات املسائل...( مواقف

الكفاية مجموعة منظمة ومنسقة من القدرات، تمارس من خالل "في حين يرى دوكتيل أن  

يواجه فيها املتعلم مشاكل، تم طرحها في تلك مضامين في شكل وضعيات تعلمية معينة، 

 .الوضعيات، وعليه أن يعمل على حلها

ن الكفاية في حقل التربية تحيل في الحد إيمكن القول  ؛من خالل تتبع هذه التعريفات وغيرها

 :ألادنى على

 .بنجاح/ من أجل معالجة وضعية ما/ تستطيع الذات تعبئتها/  مجموعة من املوارد

مهمة تشكل الهيكل التعريفي للكفاية، ومع ذلك ال بد أن نشير إلى أن الكفاية أكثر  فهذه عناصر

من مجرد تعبئة للموارد، حيث ال يتعلق ألامر بمجرد مراكمة الذات الفاعلة ملجموع عددي من 

املوارد املكدسة، وإنما يتعلق بمجموعة من املوارد املناسبة التي تتيح عن طريق مفصلتها بعضها عن 

 .ض القيام باملعالجة الناجحة لوضعية مابع

ومن جهة أخرى، فإن معالجة الوضعية بنجاح، يستلزم بالضرورة أن تكون هذه النتائج مقبولة 

النجاح مقابل القبول )اجتماعيا أيضا، حيث تقتض ي هذه الخاصية املزدوجة لنتيجة الكفاية 

 .إدماج بعد أخالقي في تقويم النتائج( الاجتماعي

 :املؤطر للمقاربة بالكفايات( املنظور )وجوب التعرف على البراديغم : الثانياملدخل 

 بستمولوجيـ في الحاجة إلى تحديد البراديغم إلا 1

بستمولوجي للمعرفة هو إطار مرجعي عام يقيم تمفصالت بين املفاهيم واملقوالت البراديغم إلا

املعارف واكتسابها وتغييرها ووصفها أو املوجهة والقائدة للفكر والعمل بالنسبة للمهتمين ببناء 

بستمولوجي ليس منهجا، أو اتجاها بيداغوجيا، بل هو أشمل وأعم ألنه يضع فالبراديغم إلا. تنميتها
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ويحدد املعالم املرشدة التي يمكن للمقاربات والاتجاهات البيداغوجية أن تتخذ وجهتها وموقعها 

 .1داخلها

املعارف ال يمكن أن يعمل ويشتغل وهو يخبط عشواء، بل  فاملدرس باعتباره اختصاص ي في بناء

ال بد أن يكون على علم قبل الشروع في ألافعال التي سيمارسها في الفصل بالبراديغم الابستمولوجي 

 .للمعرفة التي سيضع في إطاره مقاربته البيداغوجية والديداكتيكية

وقد . لبراديغم الذي يؤطر تدخلهوالخطورة تأتي عندما يلتبس على الفاعل التربوي حقيقة ا

يحصل في كثير من ألاحيان تعدد البراديغمات في املنظومة الواحدة، مما ينشأ معه تناقضات 

بستمولووجية إوالتباسات، فتكون املدرسة في غالب ألاحيان ملتقى تتقاطع فيه براديغمات 

لتي تبناها مؤلفوها، متناقضة ومتنافرة، فنجد الكتب املدرسية تتأطر داخل البراديغمات ا

ن يختلفون ل إن املشرفين التربويين واملفتشيواملدرسون ال يكونون دائما على نفس البراديغم، ب

 .إحجاما وإقداما في تبني هذا البراديغم أو ذاك

وبهذا تشيع الفوض ى في التدريس، وتطول ألاعطاب التدبير البيداغوجي والديداكتيكي في مختلف 

الحاجة ملحة إلى توحيد البراديغم املؤطر من أجل تكاثف الجهود وتوحيد  مما يجعل ؛فقراتهما

 .املنطلقات لكي تتحقق ألاهداف املرجوة والكفايات املوضوعة

 ـ البراديغم واملقاربة بالكفايات 0

تدخل في إحدى فرضيتين  يرى الكثير من خبراء التربية أن مع تعدد البراديغمات، إال أنها جميعا

 .يتأتى ألي براديغم الانتماء إليهما في آن واحد اثنتين، ال

وتقوم على اعتبار املعرفة هي . تفيد أن املعارف تنقل أو تلقن للفرد أونطولوجية: الفرضية ألاولى

وبذلك . معرفة الواقع، ال دخل للذات فيها، ويتم فقط إبالغ الذات عبر نقل ما في الواقع بعد وصفه

مية لها وجود قائم الذات، وهي انعكاس مطابق تماما للعالم، وذلك في تكون القوانين واملفاهيم العل

 .وال سبيل للتعلم إال عن طريق تراكم املعارف. استقالل عن أي ذات عارفة
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تفيد أن الفرد نفسه هو الذي يقوم ببناء معارف الخاصة، حيث تكون  بنائية: الفرضية الثانية

ي تقوم ببناء معارفها الخاصة، عبر التجارب التي تعيشها في ألاسبقية املطلقة للذات العارفة، فهي الت

والنتيجة أنه . محيطها، وانطالقا مما سبق أن عاشته في هذا املحيط ومن التفاعالت مع آلاخرين

 .ليس للعرفة معنى خارج الذات، فاملعارف تبنى وال تقبل التلقين أو النقل

ا هي معتمدة عندنا هو البراديغم البنائي الذي إن البراديغم الذي يؤطر املقاربة بالكفايات كم

 .تدخل ضمنه كل من النظرية البنائية والنظرية السوسيوبنائية

 :ـ سيرورة بناء املعارف من  منظور السوسيو بنائي 1

ز ئيقوم التعلم وبناء املعارف من منظور سوسيوبنائي على ثالثة أسس تشكل أبعادا محورية وركا

 :طار تآزر وظيفي، وتتمثل فيمتكاملة، وتشتغل في إ

 .ألاساس البنائي: البعد ألاول 

تأملي منصب على  انعكاس ي نشاطويقتض ي هذا ألاساس أن الذات تقوم ببناء معارفها بواسطة 

معارفها الخاصة من مقتضيات أو مستلزمات  بتكييفما تعرفه الذات من قبل، فتقوم من خالله 

 .1تي تقوم، هي نفسها بفك رموزها في موضوع التعلمالوضعية التي تواجهها، ومع الخصائص ال

 :وهذا البعد يتحدد من خالل إلاجابة على جملة من ألاسئلة، هي

 ـ من الفاعل في التعلم؟    

 ـ هل يحقق املتعلم تعلماته على أساس معارفه الخاصة؟  

 .ت في نظره؟ـ أي داللة يمكن أن يعطيها املتعلم لتعلماته؟، وهل يكتس ي هذا التعلم دالال   

 البعد التفاعلي: ألاساس الثاني
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يقوم هذا البعد على إقامة تفاعل بين املعارف القديمة للذات واملوضوعات الجديدة داخل 

الوضعية، وذلك أن تحفز الذات من أجل مقارنة تمثالتها وتصوراتها املسبقة مع ما يقدم لها في 

الاشتغال املستمر على الوضعيات في شأن  ويتطلب هذا البعد. وضعيات مقرونة بسياقات محددة

 .موضوع التعلم

 البعد الاجتماعي: ألاساس الثالث

ويعد هذا البعد مكونا جوهريا من مكونات سيرورات بناء املعارف، فالتفاعالت الاجتماعية داخل 

تعلم فامل. املدرسة تتم من خالل التبادالت بين ألاقران من جهة وبين ألاقران والكبار من جهة أخرى 

 .يتعلم بمعية أقرانه وتفاعال معهم، وبمعية مدرسه وتفاعال معه

 :املعرفة في املنظور السوسيوبنائي

تنظر السوسيوبنائية إلى املعرفة باعتبارها موردا من موارد التعلم غير مقصودة لذاتها، وإنما هي 

 .وسيلة لالشتغال والتعبئة والدمج من خالل الوضعية

ستطيع أن نقول منذ البداية، أن املعرفة في املنظور السوسيوبنائي موطنة ن"ر ييقول فليب جوني

أيضا في أن الكفايات ال تتحدد إال تبعا  في سياق اجتماعي وفيزيائي، كما نستطيع أيضا، أن نقرر 

للوضعيات، ومن ثم فهي تشبه املعارف في أنها موطنة أيضا في سياق اجتماعي وفيزيائي، وعلى ذلك 

معارفه موطنة، وفيها ففي الوضعية يبني املتعلم . الوضعية مفهوما مركزيا في التعلميصبح مفهوم 

 .1"ها، وفيها ينمي كفايات موطنة كذلكيغيرها أو يدحض

يمكن أن نستنتج إذا من هذا النص أن الكفايات ال يمكن أن تبنى إال في وضعيات، وال تقوم  

للكفايات ومعيارها؛ هي أيضا مصدر املعارف ايضا إال في وضعيات، كما أن الوضعيات هي مصدر 

 .ومعيارها
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فالكفايات تتعامل مع املعارف باعتبارها وسائل لالشتغال، أو أنها في وضع يجعلها قابلة للتوسيل 

ولذلك تسعى الكفايات دائما أت تحكم الصلة بين . لتصبح هذه املعارف نفسها موضوع تعلم

 .يةاملعارف املدرسية واملمارسات الاجتماع

 إدراك طبيعة وخصائص املعرفة املدرسة: املدخل الثالث

 :ـ مفهوم التربية إلاسالمية1

من املشكالت الحقيقية التي توقع في الالتباس والتخبط في التدريس ضبابية مفهوم التربية 

 .إلاسالمية عند الفاعلين التربويين

ية إلاسالمي، يمكن حصرها في وعند الرجوع إلى التعاريف التي وضعها املختصون ملفهوم الترب

 :ي، ه1ثالثة اتجاهات

نظام تربوي إسالمي يهدف إلى إعداد إلانسان وبنائه : يرى أن التربية إلاسالمية هي: الاتجاه ألاول 

إعدادا كامال في جميع النواحي وفي جميع مراحل نموه للحياة الدنيا وآلاخرة في ضوء املبادئ والقيم، 

 .التربية التي جاء بها إلاسالم وفي ضوء أساليب وإجراءات

التربية إلاسالمية تعني التراث التربوي إلاسالمي، ويشمل النظر في تاريخ التعليم  : الاتجاه الثاني

عبر العصور، وتاريخ املؤسسات التعليمية، باإلضافة إلى إلانجازات التربوية ألعالم الفكر التربوي 

 .والت التربوية للنصوص الشرعيةلهم املنبثقة عن فهمهم للمدئوآراإلاسالمي 

مجموع : يرى أنها تعني العلوم إلاسالمية أو الشرعية في املدارس، والذي يعني: الاتجاه الثالث

املقررات املدرسة املختصة بتدريس التربية إلاسالمية، أو الثقافة إلاسالمية، أو العلوم إلاسالمية، 

 ...ع، كالفقه والعقيدة والتفسيرعلى اختالف املسميات، ويندرج تحتها عدة مواضي
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إن هذا الاختالف والتنوع في تحديد مفهوم التربية إلاسالمية انعكس على تحديد مفهوم مادة 

التربية إلاسالمية، حيث اعتبر محتوى املادة هو أصدق تعبير عن تسميتها مما نتج عنه إشكاالت 

 .كبرى في التكوين والتدريس والتأطير والبحث في املادة

مجموعة من املعارف الشرعية تنقل : "ادة التربية إلاسالمية وفق التصور املنهاجي التعليمي هيفم

 .1"من مصادر ومراجع وترتب ترتيبا وفق أهداف ومعايير خاصة تراعى خصائص الفئة املستهدفة

نص  على وقد عمق  هذا املفهوم املنهاجي للمادة وثيقة املنهاج الجديد ملادة التربية إلاسالمية ملا 

( ة)التربية إلاسالمية مادة دراسية تروم تلبية حاجات املتعلم": مفهوم التربية إلاسالمية بالقول 

 ،وألاخالقية ،والوجدانية ،واملعرفية ،الدينية التي يتطلبها منه الشارع حسب سيرورته النمائية

شخصيته بأبعادها وبناء  ،والثقافي، ويدل هذا املفهوم على تنشئة الفرد ،وسياقة الاجتماعي

 .2"والبدنية، وإعدادها إعدادا شامال ومتكامال، املختلفة الروحية

على أن مادة التربية إلاسالمية ؛ من أجل تصحيح الكثير من التمثالتومع ذلك يجب التنبيه؛ 

مادة تعليمة ضمن مجموعة من املواد التي تؤثث املنهاج الدراس ي العام، تخضع لتوجهات تربوية 

. نظمة، وتختلف في طريقة الاشتغال في إطارها عن مفهوم الدعوة والوعظ واملحاضرةمحددة وم

وبالتالي فمادة التربية إلاسالمية تستمد حقلها املعرفي من املعرفة الشرعية، ولكن وظيفتها ال تتمثل 

ج في الاشتغال دعويا بل في اعتماد مقاربة ديداكتيكية، تنسجم مع طبيعة املتلقي وطبيعة املنها

 .3وضوابط التوجهات العامة للسياسة التعليمية

فيخلط بين ما هو  ؛وعدم إدراك هذا التحديد يؤدي إلى الالتباس في الوظائف عند املدرس

دعوي، وبين ما هو تعليمي محدد في الزمان واملكان واملحتوى، فتغيب الوظيفة التدريسية، في حين 

 .تهيمن وظائف أخرى عليها
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 .واملقتضيات الديداكتيكية املعتمد في تدريسها ،صائص املفاهيم الشرعيةـ إدراك خ 0       

تستمد املعرفة الشرعية خصائصها من مصادرها التي تتميز بمجموعة من الخصائص تنعكس 

الربانية، الشمول، الثبات والتوازن، والوظيفية، : بدورها على املعرفة والتربية إلاسالمية، ومنها

هل املفاهيم . علومة ومعروفة، لكن إلاشكال الذي يطرح في التدريسوهذه خصائص م. وغيرها

املكونة لهذه املعرفة الشرعية تشترك جميعا في نفس الخصائص، وليس بينها اختالفات؟ وما أثر 

 .هذا الاشتراك أو الاختالف في العملية الديداكتيكية؟

يم الشرعية لبيان أثر خصائص ملقاربة هذا إلاشكال املحوري سأنتخب مفهومين اثنين من املفاه

 .وطبيعة كل منهما على املمارسة الديداكتيكية

خاصية : لعل الخصائص التي تميزه عن غيره من املفاهيم تتجلى خاصة في :أ ـ املفهوم العقدي

 .الفطرية، وخاصية التجريد، وخاصية الغيبية

 لة الديداكتيكيةوأفصل القول حول الخاصيتين ألاوليتين بالحديث عما تقتضيه املناو 

تقتض ي هذه الخاصية أن ال يكتفي املرس بتفسير املفاهيم العقدية للناش ئ : خاصية التجريد

حتى يقتنع بمراميها ببساطة، حيث إن جميع التفاسير التي تحيل على مثل هذه املفاهيم ال تستطيع 

داخل املجتمع تتجسد  أن تحيط بمعانيها إحاطة شاملة، ألن مفاهيمها ذات داللة معنوية، ووظائفها

بصيغة سلوكية، ولهذا فإن توجيه فكر الناش ئ للوجهة التي تجعله يحيط بداللتها لكي ينظم سلوكه 

 :وفقها تكون أجدى من تقديمها جاهزة، ومن هنا يجب استحضار املبادئ آلاتية

 مراعاة النمو العقلي للمتعلم في تقريب املفهوم؛ •

 ملفهوم؛استدعاء ألامثلة املقربة لحقيقة ا •

 اعتماد القصة والربط باملعالم الكونية؛ •

 .التوسل بالسلوكيات املترجمة للمفهوم •

 :وهذه الخاصية تقتض ي :خاصية الفطرية 

 مخاطبة وجدان املتعلم لبعث الحياة في فطرته، وتجاوز العوارض التي تقف أمامها؛ -
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 .ه الاجتماعي والثقافيإلزالة ما تأثر به املفهوم من عوالق محيط ؛تشخيص تمثالت املتعلمين -

وباستحضار هذه املقتضيات الخاصة بخصائص املفهوم العقدي، يمكن أن نسطر هنا املعالم 

 :ألاساس ملنهجية تدريس املفهوم العقدي، وتتجلى أهم فقراتها في

الانطالق من وضعية مشكلة مرتبطة باملفهوم وأهداف الدرس، ومستوحاة : ياغة إلاشكالص •

 .لتحفيزه ودفعه إلى الانخراط بإيجابية في حل القضايا التي تطرحها ؛من واقع املتعلم

إلزالة ما تأثر به من عوالق محيطه  ؛الكشف عن تمثالت املتعلمين، إزاء املفهوم املدرس •

 .الاجتماعي والثقافي

 الدفع باملتعلمين إلى صياغة إجابات أولية واقتراحات لحل القضايا املطروحة •

لحل قضايا  ؛ودراستها بنائيا من طرف مجموعة الفصل ،لنصوصبناء املفهوم بتوظيف ا •

 .إلاشكال، مما يتطلب اختيار ـ وبعناية شديدة ـ ما يناسب منها لفقرات ومحاور املوضوع

إرساء املفهوم وتقويته وتثبيته باالستعانة بدعامات تستثمر نتائج العلوم الحديثة، وتدفع  •

مما يسهم في نقل املفهوم من طابعه التجريدي إلى  ؛املتعلم إلى التفكر في الكون وعوامله

باإلضافة إلى ربط املفهوم بالعبادات التي تحضر معانيه فيها، كحضور . املحسوس إلاجرائي

 .معاني الحشر في الحج، والتوحيد في الصالة والصوم

من خالل ربطه بسلوك املتعلم، وتقويم السلوك املالحظ في املحيط  ؛استثمار املفهوم •

درس ي والعائلي في ضوء املفهوم الشرعي املدرس، ومن خالل بناء الاتجاهات واملواقف امل

بتوجيه املتعلم إلى الاشتغال على مجموعة من ألانشطة التقويمية املنفتحة على سلوكيات 

 .1ووضعيات اجتماعية وفرضية غالبة في املحيط

 :ب ـ املفهوم الفقهي

ي، وما يتميز به من خصائص لها أثر كبير في منهجية مما ال شك فيه أن طبيعة املفهوم الفقه

تدريسه، وفي تحديد الشروط واملقتضيات الديداكتيكية القمينة بتمكين املتعلم من اكتسابه بكل 
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يسر وباستمتاع، وتحفيزه على بناء معارفه الفقهية بنفسه، وموقعتها في شيماته الذهنية بشكل 

 . عملة في حل املشكالتيجعلها من الدرايات املستبقاة واملست

 : ـ طبيعته العملية تقتض ي

ألنه من املؤكد أن لهم تمثالت ومواقف  ؛تشخيص تمثالت املتعلمين حول املفهوم املدرس •

 وأحكام بخصوصه بحكم معاينتهم له وعدم غرابته عنهم في الغالب؛

لمين على التركيز على ألاداء العملي للمفهوم، ألن ألاصل في تدريس الفقه تدريب املتع •

وهذا . ممارسة العبادة موضوع الدرس والقيام باملعامالت الشرعية بشروطها وضوابطها

لتمكينهم من  ؛...(الفرائض، السنن، الكيفية)يتطلب فعال تعبئة املعارف املؤطرة للمفهوم 

 ،والرسوم ،إلانجاز العلمي، كما يتطلب استثمار السندات البصرية وخاصة الصور 

البرامج التلفزية، ألافالم التعليمية، مقاطع )سائل السمعية البصرية والو  ،واملجسمات

وتقنيات التنشيط القائمة على املحاكاة ولعب ألادوار؛ مما  ،والزيارات امليدانية...( الفيديو

يسهم في الرفع من نسبة انخراط املتعلمين في بناء الدرس واملشاركة في كل أطواره، ويمكنهم 

 .املدرس واستثماره من استدماج املفهوم

 :طبيعته التجزيئية وكثرة تفصيالته تقتض ي

الابتعاد عن إثارة قضايا الاختالف الفقهي، إال عند الضرورة، والالتزام بمذهب فقهي  •

 .تجنبا لتشت  الذهن ولتيسير عملية التعلم ؛(املذهب املالكي)واحد 

ها بشكل معقلن يوافق اعتماد الخرائط املفاهيمية، لتجميع املعارف الجزئية وترتيب •

أداة تخطيطية لتمثيل مجموعة "ألن الخرائط تعتبر بحق  ؛تركيبة الشيمات الذهنية

 ،من املعاني املترابطة ضمن شبكة من العالقات، بحيث يتم ترتيب املفاهيم املنطقية

واملعرفية، وتضم سالسل يتم فيها تجريد املعرفة من شكلها الخطي إلى  ،والنفسية

 .1"الهرمي
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بما أن املفهوم الفقهي يختزن عدة تعريفات وتفاصيل، وتنوع ألامثلة الدالة عليه، فإن و 

 :عرض املعلومات الخاصة به يكون أيسر إذا اعتمد املدرس إحدى الطريقتين

، وتستخدم لتأكيد املفاهيم وتنميتها، والتدريب على استثمارها الطريقة الاستنتاجية :ألاولى 

وتبنى على أساس أن يقوم املدرس بتقديم املفهوم متبوعا  في مواقف تعليمية جديد،

بالتعريف، ثم بعد ذلك يقدم ألامثلة على أن يراعي إيجاد العالقات بين ألامثلة وخصائص 

 .التعريف

تتميز بأنها تتيح للمتعلم الفرصة لكي يفكر بنفسه ويتدرب : الطريقة الاستقرائية: الثانية 

ى على إعطاء املتعلم عددا كافيا من ألامثلة الخاصة يمكنه من على املالحظة واملقارنة، وتبن

التوصل إلى الخصائص املشتركة، حيث يبحث عن أوجه التشابه وأوجه الاختالف بين هذه 

 .ألامثلة، ليصل إلى تحديد خصائص املفهوم املدرس

 : املعالم ألاساس ملنهجية تدريس املفهوم الفقهي

 :ت آلاتيةتتأسس هذه املعالم على الخطوا 

إلثارة دافعيتهم  ؛للمتعلمين ،والعقلي ،تصدير الدرس إشكال مناسب للمستوى العمري  •

 .والكشف عن تمثالتهم الحقيقية ،وتحفيزهم على التعبير عن آرائهم

بناء املفهوم وإبراز حقيقته وخصائصه وأحكامه وقضاياه، وذلك باالنطالق من  •

جعلها مصدرا للتعلم وليس مجرد شواهد، النصوص الشرعية وتوظيفها توظيفا بنائيا و 

وهذا يتطلب تحليل النصوص واعتماد التدريس باملفهوم واستخدام أسلوب الحوار 

 .واملناقشة

اعتماد الخطاطات املفاهيمية لتنظيم املعرفة التي تم بناؤها جماعيا بشكل نسقي من  •

 .الكل إلى الجزء

وكيفية  ،ببيان أدائه العملي العرض العملي للمفهوم باستعمال الوسائل القمينة •

 .ممارسته

بشكل مندمج أثناء جميع مراحل تعلم ( التكويني وإلاجمالي)توظيف أنواع التقويم  •
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املفهوم الفقهي، مع الحرص على عدم حصرها في تذكر املعارف الجزئية، والحرص على 

يمية ويمكن توظيف مجموعة من املسائل والوضعيات التقو . الرؤية الشمولية والكلية

 .1والنوازل الفقهية كتطبيقات لترسيخ املفهوم وتنمية ممارسته العملية

وخالصة القول إن الفعل التدريس ي واملمارسة الديداكتيكية يتطلبان من املدرس أن يكون على علم 

ألن ذلك سيساعده ال محالة على  ؛بخصائص املعرفة املدرسة ومميزات كل مفهوم من مكوناتها

 .قيق الكفايات املحددةتجويد أدائه وتح

 :خاتمة

في الاشتغال الديداكتيكي في ارتباطه باملقاربات البيداغوجية، متجددا ومتطورا  يبقى النظر

أكثر تملكا  -خاصة املدرس -كلما كان الفاعل التربوي ار، والبحث فيه ال ينقطع، ولذلك باستمر 

مولوجي الذي يحكم معرفته؛ فإن عمله للمقاربة التي يؤطر بها اشتغاله، عارفا بالبراديغم الابست

سيكون ال محالة قريبا من العلمية منه إلى العبث والفوض ى، وتكون ممارستة منظمة ومنضبطة، 

تسودها النسقية والوظيفية، ويكون املدرس قادرا مع هذا على مساءلة اشتغاله، مستبصرا 

يد ألاداء الديداكتيكي وتطوير وهذا كله سيسهم في تجو . باإلشكاالت والصعوبات التي تقف أمامه

  . املمارسة الصفية
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 ئحة املراجعال 

إصدار املجلس ألاعلى للتربية والتكوين، . 0222/0292الرؤية الاستراتيجية لإلصالح  •

0222. 

دليل املقاربة بالكفايات، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ألاطر والبحث   •

 0221نبر العلمي، الطبعة ألاولى، دج

الكفايات والسوسيو بنائية ـ إطار نظري ـ  فليب جونير، ترجمة الحسين سحبان، مكتبة   •

 .0222الطبعة ألاولى . املدارس الدار البيضاء

حمزة . تدريس الفقه إلاسالمي وأصوله بالجامعات وفق الستراتيجيات تربوية حديثة، د  •

 .عبد الكريم حماد

النظرية وألاساليب العلمية، ماجد زكي الجالد، دار  تدريس التربية إلاسالمية ألاسس  •

 .0222املسيرة للطباعة والنشر، 

، 2. عالقة املعلم باألستاذ في ظل املستجدات التربوية، سعيد حليم، إفريقيا االشرق، ط  •

0220. 

مشكالت تدريس التربية إلاسالمية معالجة واقتراحات، أحمد أي  إعزة، الطبعة ألاولى   •

0221 

ج التربية إلاسالمية بسلكي التعليم الثانوي إلاعدادي والتأهيلي العمومي منها  •

 .0221والخصوص ي، 

املفهوم العقدي، واملفهوم )املفاهيم الشرعية واملقتضيات الديداكتيكية لتدريسها   •

، الحبيب كرومي وإبراهيم بن البو، بحث لنيل دبلوم (الفقهي، واملفهوم السيري نموذجا

 .0220ليم، مركز مفتش ي التع
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 ِ
صِّ

َّ
تيك الن

ْ
 القرآني في درس التربية إلاسالميةِديداك

 لتعليم الثانوي التأهيليممتاز لمفتش  -خالد البورقادي. د

 باحث في علوم التربية والديداكتيك ومناهج تدريس العلوم الشرعية

 

 :تقديم

حل معينة من نمو تختص مادة التربية إلاسالمية بتدريس املعرفة الشرعية في مستويات ومرا

املتعلمين، وال َيْسَنح  ذلك إال في إطار عملية نقل ديداكتيكي تناسب هذه املستويات سيكولوجيا 

وعقليا ومعرفيا، من خالل خيط بيداغوجي ناظم لهذه الحلقات املرتبط بعضها ببعض، يراعي 

 .ملادية واملعنويةمراحل النمو، والقدرات إلادراكية؛ ويأخذ بعين الاعتبار سياقات التنزيل ا

القرآن الكريم والسنة النبوية؛ وما نتج عن النظر فيهما من : هذه املعرفة الشرعية تمتح من ألاصلين

موا هذه املعارف، فتشكل  حقوٌل وعلوٌم 
َّ
فوا؛ ودرَّسوا؛ وعل

َّ
لوا؛ وأل

َّ
أهل الاجتهاد؛ الذين أبدعوا؛ وأث

صولية، والحديثية والتفسيرية، والعقدية، شرعية مختلفة، توزع  بين املعرفة الفقهية، وألا 

، مجاالت معرفية متنوعة وغنية ولكل منها سياقها إلابستمولوجي الخاص، وسيرورتها ...وألاخالقية

 .التاريخية، لكن الرابط بينها هو النص الشرعي قرآنا وحديثا؛ فهو مناط إلانتاج املعرفي املتخصص

ملحوظا في مسارها ضمن املنهاج التربوي املغربي، من خالل  وقد عرف  مادة التربية إلاسالمية تطورا

، حيث إن آخر محطة ملراجعة منهاجها ما تم 
ً
 وتغييرا

ً
مختلف املحطات التي عرفها منهاجها، تعديال

منهاج التربية إلاسالمية بسلكي التعليم الثانوي إلاعدادي : "الصادر تح  عنوان 0221في يونيو

خير ال يتم إال عبر بوابة ديداكتيك املادة، وخاصة تدريسية النصوص وتنزيل هذا ألا ". والتأهيلي

 .ملا يحظى به النص الشرعي من أهمية في البناء املعرفي املادة. الشرعية

راسة ِ
 الدِّ

ُ
كالية

ْ
 :إش

الشك أن منهاج مادة التربية إلاسالمية أولى عناية كبيرة للنص الشرعي؛ نظرا ملركزيته في درس التربية 

 .مية؛ وارتباط املعرفة الشرعية به تشخيصا وبناء وتقويماإلاسال 
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فماهي أهم املنطلقات الديداكتيكية التي يقترحها منهاج املادة لتدريس النصوص الشرعية  •

 عامة والنص القرآني خاصة؟

 ما الصعوبات التي يواجهها املدرس أثناء مقاربة النصوص القرآنية؟ •

 القرآنية حتى تحقق املطلوب منها ديداكتيكيا؟ وهل من قواعد منهجية ملقاربة النصوص •

 :ألاهداف العلمية للدراسة

 :انطالقا من ألاسئلة السابقة؛ فإن الدراسة تروم تحقيق ألاهداف التالية

 تعرف مفهوم النصوص الشرعية وأهميتها في بناء املعرفة الشرعية؛ -

 تعرف موقع درس القرآن الكريم في املنهاج؛ -

 ات الديداكتيكية لدرس القرآن الكريم في املنهاج الجديد للمادة؛إدراك املنطلق -

الوقوف على أهم الصعوبات والعوائق الديداكتيكية في تدريسية القرآن الكريم بالتعليم الثانوي  -

 التأهيلي وإلاعدادي؛

 .تقديم قواعد ومقترحات منهجية للتعامل مع درس القرآن الكريم -

 :م  على الشكل آلاتيلذلك فإن خطة الدراسة انتظ

 :محاور الدراسة

 مفهوم النصوص الشرعية وأهميتها في بناء املعرفة الشرعية -2

 القرآن الكريم في املنهاج الجديد للمادة -0

 صعوبات وعوائق تدريس القرآن الكريم -9

 قواعد منهجية للتعامل مع درس القرآن الكريم -0

 .خاتمة الدراسة ونتائجها
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 لنصوص الشرعية وأهميتها في بناء املعرفةا: املبحث ألاول 

 :مفهوم النصوص الشرعية: املطلب ألاول 

 :النص لغة

 :قال امرؤ القيس. الرفع والظهور 

 لــــــــــــــــــــــإذا هي نصته وال بمعط  ***وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش  

 :ء في لسان العربوقد جا". منصة"أي إذا رفعته ، ولذا يطلق على ما تجلى عليه العروس  

 .1"وكل ما أظهر فقد نص. رفعه: نص الحديث ينصه نصا. رفعك الش يء: النص" 

". نصص  البعير: "فيقال. فالنص في السير هو حمل البعير أو الدابة على سير شديد: سرعة السير

النص السير الشديد حتى : نصص  ناقتي، قال ألاصمعي: قولهم: "جاء في الصحاح للجوهري 

 . 2"أقص ى ما عندها يستخرج

لعائشة : السير الشديد والحث، في الحديث أن أم سلمة قال : النص والنصيص: "وقال ابن منظور 

ما كن  قائلة لو أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عارضك ببعض الفلوات ناصة قلوصك من منهل إلى آخر؟ أي : امهنع هللا يضر

 .3"رافعة لها في السير

سئل أسامة بن زيد وأنا : السير ورد في املوطإ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال وبمعنى السرعة في

كان يسير العنق، فإذا : كيف كان يسير رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حجة الوداع حين دفع؟ قال: جالس معه

 .1"والعنق هو السير بين إلابطاء وإلاسراع كما في الفتح. ، أي أسرع4"وجد فجوة نص
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قبل أن تستقر على ما هي عليه من معنى؛ بمراحل،  -صطالحا، مرت كلمة النص عند ألاصوليينوا

كل خطاب من الشارع قرر : "بمعنى " الرسالة"فقد كان الشافعي رحمه هللا أول من استخدمها في 

فحق على طلبة » : يقول إلامام رحمه هللا. وذلك في مقابلة الاستنباط والاستدالل" حكما شرعيا

لعلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخالص النية هلل ا

فإن . نصا واستنباطا، والرغبة إلى هللا في العون إليه، فإنه ال يدرك خير إال بعونه: في استدراك علمه

فاز بالفضيلة : م منهمن أدرك أحكام هللا في كتابه نصا واستدالال، ووفقه هللا للقول والعمل بما عل

 . 2"في دينه ودنياه، وانتف  عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع إلامامة

ملا  –فجماع ما أبان هللا لخلقه في كتابه مما تعبدهم به : "كما اعتبر رحمه هللا املجمل نصا، قال

ا مثل جمل فرائضه، في أن عليهم فمنها ما أبانه لخلقه نص: من وجوه –مض ى من حكمه جل ثناؤه 

صالة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل امليتة 

 .3.."والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء، مع غير ذلك مما بين نصا

فقد حده الشافعي بأنه خطاب وأما النص : "...فقال" املعتمد"وقد أكد أبو الحسين البصري ذلك في 

يعلم ما أريد به من الحكم، سواء كان مستقال بنفسه أو علم املراد منه بغيره، وكان يمس املجمل 

وكذلك الباقالني، إذا أطلق هو . 5"أن الشافعي كان يسمي الظاهر نصا"ونقل إمام الحرمين  .4"نصا

 .يجعل النص مرادفا للظهور  آلاخر كلمة النص على الظاهر، بجامع املعنى اللغوي الذي

إال بعد " على اللفظ الذي يدل بالوضع على معنى واحد ال يحتمل غيره" النص"ولم يبدأ إطالق كلمة 

وكذا في باب غير الواضح  –أن أخذ ألاصوليون يميزون بين درجات وضوح كل لفظ في باب الواضح 

ة النص على ما سبق، و الظاهر ويحددون مع ذلك التمييز مصطلحا لذلك اللفظ، فأطلقوا كلم –
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واملفسر واملحكم على غيره في باب الواضح الداللة، ثم الخفي واملشكل واملجمل واملتشابه في باب 

 .غير واضح الداللة

خطاب يمكن "باملعنى السابق القاض ي عبد الجبار الذي اعتبر أن النص " النص"وألو من أشار إلى 

أحدها أن يكون كالما، : يجب أن يشتمل على ثالث شرائطواعلم أن النص . أن يعرف املراد به

. وآلاخر أن ال يتناول إلى ما هو نص فيه، وإن كان نصا في أشياء كثيرة وجب أن ال يتناول سواها

 .1"أن تكون إفادته ملا يفيد ظاهرا غير مجمل: وآلاخر

على الحكم على وجه ال النص لفظ دل : "إذ قال" اللمع"وقد تابعه في ذلك أبو إسحق الشيرازي في 

الذي ال : "وه نفس ما حدده إلامام الغزالي في املستصفى حيث عرف النص قائال. 2"احتمال فيه

 .3"يحتمل التأويل

 :والخالصة؛ أن مفهوم النص مر بإطالقات مختلفة

يطلق على الخطاب الشرعي قرآنا وسنة عند الشافعي، وبهذا املعنى أيضا أطلقه عبد العزيز  -

كل ملفوظ مفهوم املعنى من الكتاب والسنة سواء »: ري من ألاحناف حينما عرف النص بقولهالبخا

 .4«كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا، حقيقة كان أو مجاز

 .من عهد القاض ي عبد الجبار إلى عهد الغزالي« ما ال يتطرق إليه احتمال أصال»يطلق على  -

عضده دليل، أما الاحتمال الذي يعضده دليل فال ما ال يتطرق إليه احتمال مقبول ي»يطلق على  -

 .5«يخرج اللفظ عن كونه نصا
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كان  هذه نظرة سريعة حول مفهوم النص بمعناه ألاصولي؛ وليس هو املراد في درس التربية 

لذلك فإن . إلاسالمية؛ حيث الحديث عن النصوص الشرعية املؤسسة للمعرفة لدى املتعلم

 :درس التربية إلاسالميةبالنصوص الشرعية في  املقصود

ها في (نصوص قرآنية)كل آية قرآنية أو أكثر»  ، أو حديث نبوي شريف، أو أحاديث، جرى توظيف 

ويمها أو الاشتغال الديداكتيكي داخل الفصل، أو في الكتاب املدرس ي، لبناء املفاهيم الشرعية، أو تق

وتركيزن في هذه الدراسة سينصب باألساس على تدريسية النص القرآني؛ ومقاربته . «دعمها

ديداكتيكيا؛ على أن نخصص دراسة مستقلة الحقة للنص الحديثي وتوظيفه في بناء املفاهيم 

 .الشرعية لدى املتعلمين

 :وبحسب الاعتبار يتعدد ويختلف تصنيف النص الشرعي

 :ديداكتيكي والوظيفة نجدبحسب الاعتبار ال

وهي نصوص أساسية ينطلق منها ألاستاذ رفقة املتعلمين لبناء املفهوم املراد : نصوص الانطالق

 تدريسه؛

 املحاور، تساعد املتعلم على اكتساب املفهوم؛/تأتي في تمفصالت الدرس: نصوص بنائية

 املفهوم وتعزيزه؛تأتي في وضعيات تقويمية، تروم تقويم مدى اكتساب : نصوص تقويمية

ف أنشطة الدعم سواء تلك املقترحة من طرف املدرس؛ أم التي : نصوص َدْعمية نجدها في مختلِّ

 .نجدها في الكتاب املدرس ي

 :وباعتبار املضمون، يمكن أن نقسم النصوص الشرعية إلى

مية
ْ
ك  ؛(الحرام -املكروه -املباح -املندوب -الواجب)تتضمن حكما شرعيا: نصوص ح 

 تتناول جوانب من آلاداب إلاسالمية وألاخالق؛: تربوية/عظيةنصوص و 

 وأخبارا، لكن لها صلة وثيقة باملفهوم املراد بناؤه: نصوص خبرية
ً
َصصا

َ
 .ووظيفة تربوية. تتضمن ق
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 أهمية النص القرآني في بناء املعرفة الشرعية: املطلب الثاني

: ا تحدثوا عن بعض متعلقاته؛ فقال الغزاليلم يرد عند القدامى تعريف واضح للقرآن الكريم؛ وإنم

: وعرفه الزركش ي بقوله. 1"وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي املصحف على ألاحرف السبعة متواترا"

 :والذي أختاره التعريف آلاتي. 2"هو كالم هللا املنزل لإلعجاز بآية منه، املتعبد بتالوته"

ه إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص لفظا ومعنى بلسان عربي مبين، املنقول إلينا القرآن الكريم كالم هللا تعالى املوحى ب"

 ". بالتواتر، املتعبد بتالوته، املعجز بأقصر سورة منه، املبدوء بسورة الفاتحة واملختوم بسورة الناس

انطالقا من التعريف السابق؛ تتحدد أهم الخصائص املميزة للنص القرآني وتنصبغ بها املعرفة 

 :شرعية املنبثقة عنه، وأهم هذه الخصائص هيال

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ». 04:الزمر« قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون » :إلهي املصدر -

 0:يوسف« تعقلون 

قل لئن اجتمع  إلانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ ال يأتون بمثله ولو كان » :معجز -

القرآن أن : مما ينبغي أن يدركه املدرس واملتعلملذلك فإن . 44:سراءإلا « بعضهم لبعض ظهيرا

وهو هداية للناس ملا فيه صالحهم في دنياهم؛ وفي  الكريم معجزة ودليل على صدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛

ن البناء املعرفي؛ يوظف املدرس معاني القرآن ومفاهيمه باعتباره دليال للنبوة؛ وأداة لتنمية إيما

 .املتعلم

املدرس لن يستطيع أن يحيط بكل معاني هذا النص املعجز، وبالتالي فعليه أن ينقل للمتعلم لكن 

ية إليمانه واملوجهة لسلوكه َنّمِّ
 
 .املفاهيم والقضايا ألاساسية امل

إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم » : النص القرآني متعبد بتالوته -

 .01: فاطر« ا وعالنية يرجون تجارة لن تبور سر 
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 .2: البقرة« الم؛ ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين» :القرآن الكريم كتاب هدى وإرشاد -

فالقرآن الكريم ال ينزع إلى تفصيل الجزئيات والارتباط باملتغيرات، بل منهجه في الهداية يرتبط 

  (.كليات واملفاهيمالتركيز على ال)بالكليات وبالقضايا العامة

 :استنتاجات بيداغوجية ديداكتيكية

 النصوص القرآنية؛: املعرفة الشرعية تمتح من الوحي أساسا وفي مقدمة ذلك -

 النص القرآني مركزي في بناء املفاهيم وتقويمها؛ -

تجنب إلافراط في نقل تفاصيل كتب التفسير واختالف املفسرين؛ مع مراعاة ضوابط النقل  -

 .كتيكيالديدا

 

سة  إن املعرفة الشرعية في درس التربية إلاسالمية بالثانوي بسلكيه؛ تنطلق من النص الشرعي مؤّسِّ

وقد . للمفاهيم املراد إكسابها للمتعلمين؛ تستمد خصائصها من خصائص النص املوجه والهادي

الشرعية؛ فأواله عمل املنهاج الجديد للمادة على استحضار مركزية النص القرآني في بناء املعرفة 

 فما موقع القرآن الكريم في منهاج مادة التربية إلاسالمية؟. عناية خاصة

 القرآن الكريم في منهاج املادة: املبحث الثاني

بتغييرات جذرية شكال ومضمونا؛ فدخل  مادة التربية  0221جاء منهاج املادة املعدل في يونيو 

الابتدائي؛ الثانوي : ا باألسالك التعليمية الثالثإلاسالمية مرحلة جديدة اتسم  باتصال منهاجه

 القرآن الكريم

 السنة النبوية

 الاجتهاد
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بناء املنهاج : وشكل النص القرآني سمة املنهاج الجديد سواء من حيث. إلاعدادي؛ الثانوي التأهيلي

سية التي السورة لدروس املداخل؛ أم من حيث املهارات ألاسا/ومرجعياته؛ أم تأطير النص القرآني

 .لماملتع روم املنهاج تحقيقها لدى

 النص القرآني أساس املنهاج املعدل: املطلب ألاول 

في مرجعيات بناء منهاج املادة؛ تحدث الوثيقة بوضوح عن املرجعية الشرعية؛ فدروس التربية 

 :إلاسالمية تستند إلى

 خصوصية املعرفة إلاسالمية املستمدة من القرآن الكريم، والسنة النبوية املطهرة؛ -

تتجاوز الخالفات الكالمية وتربط املتعلم باألبعاد العملية  وفق مقاربة: وحدة العقيدة -

 لالعتقاد السليم املؤطر لسلوكه وقيمه وتفاعله مع الغير؛

 .1"مبدأ تأصيل املفاهيم الشرعية انطالقا من املرجعيات الشرعية -

أبدع  فاملعرفة إلاسالمية حسب الوثيقة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ كما إن املنهاج

في تخليص الدرس العقدي من املالسنات الكالمية التي كان تتلقن للتالميذ بمختلف ألاسالك؛ ال 

يدركون كنهها وال يفهمون معزاها، فجعل درس العقيدة رديف الدرس القرآني حتى يستقي املتعلم 

 .املفاهيم العقدية مباشرة من نور القرآن الكريم

ارة لتنظيم املحتوى املعرفي ملادة التربية إلاسالمية باملرجعية القرآنية كما أن املنهاج علل البنية املخت

 :والسنية، ففي ألاهداف العامة ملنهاج التربية إلاسالمية؛ جاء في الوثيقة

 )...(:  هاج تحقيق ألاهداف آلاتيةيتوخى هذا املن" 

التفكير والتدبر  ترسيخ عقيدة التوحيد وقيم الدين إلاسالمي على أساس إلايمان النابع من»

 .2«وإلاقناع، وتثبيتها في نفس املتعلم انطالقا من القرآن الكريم والسنة النبوية
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 لذلك نجد حضورا متميزا لدرس القرآن الكريم  

 :وقد جاء املضمون القرآني في السلكين الثانوي التأهيلي؛ والثانوي إلاعدادي على الشكل آلاتي

 السورة املقررة املستوى 

 لقمان –ق  داديأولى إع

 الحجرات –النجم  ثانية إعدادي

 الحديد -الحشر  ثالثة إعدادي

 الكهف جذع مشترك

 يوسف أولى باك

 يس ثانية باك

 

وهذا يعد تطورا هاما يفتل في حبل مركزية النص القرآني في درس التربية إلاسالمية مقارنة باملنهاج 

مة فقط بالسلك إلاعدادي؛ وغاب الدرس القرآني السابق؛ حيث كان  السورة القرآنية تشكل دعا

لنجد املنهاج الحالي يعتبر السورة القرآنية مهيمنة على باقي املداخل . املقصود لذاته بالسلك التأهيلي

تحقيق الكفاية املستهدفة في آخر كل سنة دراسية بالتعليم الثانوي؛ رهين بل إن . ومؤطرة لها

 .ط بدءا بالسور املقررة ضمن مدخل التزكيةباملكتسبات املحصلة، والتي ترتب

 املهارات ألاساسية ملنهاج مادة التربية إلاسالمية: املطلب الثاني

وضع املنهاج الجديد للمادة مهارات يهدف إلى تحقيقها؛ وإقدار املتعلم على تنميتها؛ البعض منها 

 :مرتبط بالنص الشرعي ارتباطا مباشرا، وقد جاءت كاآلتي

 ص الشرعية وتحديد دالالتها؛فهم النصو  -

 تحليل النصوص الشرعية؛ -

 استنباط القيم والقواعد وألاحكام من النصوص الشرعية؛ -

 استخراج املضامين والقيم والقضايا الرئيسة املثارة في مختلف النصوص؛ -
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خمس مهارات من )الاستدالل بالنصوص الشرعية في وضعيات تواصلية بيانية أو حجاجية؛ -

، فمن مجموع خمسة عشر مهارة مستهدفة نجد منها الثلث مرتبط بالنص (شر مهارةخمسة ع

 . الشرعي

أما إلاطار املرجعي للتقويم والامتحانات الخاص باملادة؛ فقد حدد لتقويم الكفاية موجهات 

ففي درس القرآن الكريم في ألاطر املرجعية . أساسية؛ منها ما يرتبط بالنص الشرعي ويتأسس عليه

 :نجد ما يلي( ى باك نموذجاأول)

 :موجهات تقويم الكفاية

َقّوم  :في مدخل التزكية؛ ي 

 حفظ القرآن الكريم كتابة وتجويدا؛ •

 تقوم مهارة الفهم في السورة القرآنية املقررة؛ •

 تقوم مهارة الاستشهاد اعتمادا على السورة املقررة؛ •

معالجة املفاهيم والقضايا تقوم قدرة املتعلم على توظيف السورة القرآنية املقررة في  •

 الواردة في املداخل ألاخرى؛

استثمار السورة املقررة في إدراك العالقة القائمة بين املفاهيم الواردة في املداخل  •

 .ألاخرى 

 1جدول التخصيص

 املهارات ألاساسية نسبة ألاهمية التنقيط

 حفظ النصوص الشرعية والاستشهاد بها 02% 0

 رف ألاساسية املكتسبةالتمكن من املعا 22% 9

 توظيف املفاهيم الشرعية وتحديد خصائصها 22% 9
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 تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها 02% 0

 استخراج القيم وتوظيفها 22% 0

 تحديد املواقف؛ وبناؤها، والتعبير عنها، وتعليلها 22% 0

 املجموع 222% 02

 :طار املرجعي محددات ومؤشرات كاآلتيوالكتساب كل مهارة من املهارات؛ وضع لها إلا 

 املهارات ألاساسية من محدداتها

إيراد النص املناسب للرأي أو املفهوم أو 

واستخراج القاعدة التجويدية ، .. املوقف

 ...الاستدالل بالنص

 حفظ النصوص الشرعية والاستشهاد بها

...  –التصنيف  –التمثيل  –التعريف   ية املكتسبةالتمكن من املعارف ألاساس 

تحديد  –تمييز الخصائص  –التعريف 

.. -العالقة  

 توظيف املفاهيم الشرعية وتحديد خصائصها

تحديد  –تقسيم النص إلى مقاطع دالة 

استخراج ألاحكام  –تركيب املعاني  –معانيها 

...التكليفية  

 تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها

تمادها في اع –تثمين القيمة  –تحديد القيمة 

 التقدير 

 استخراج القيم وتوظيفها

 –التعبير عن الرأي  –تحديد املوقف 

..التعليل  

 تحديد املواقف؛ وبناؤها، والتعبير عنها، وتعليلها
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يالحظ أن املنهاج والوثائق املرافقة له؛ أول  عناية خاصة للنص القرآني، كما وكيفا، لكن التنزيل 

فما أهم إلاشكاالت الديداكتيكية املرتبطة . لفصول أفرز عدة صعوباتامليداني لهذه التصورات في ا

 بتدريسية القرآن الكريم؟

 

 إشكاالت ديداكتيكية في تدريسية القرآن الكريم:  املبحث الثالث

، عبر الزيارات الصفية 0221/0224من خالل متابعة تنزيل املنهاج الجديد للمادة منذ بداية موسم 

التربوية املوجهة لفائدة السادة ألاساتذة؛ ونتائج الدروس التطبيقية؛ لوحظ والندوات التأطيرية 

 :وجود إشكاالت ديداكتيكية مرتبطة بتدريس النص القرآني، نذكر من بينها

راد هيمنة القرآن الكريم على باقي املداخل  ِ
ِّ
 :إشكال اط

ة تبرز املقصد العام من اهتم العلماء بالوحدة املوضوعية للسورة؛ وبنسقها البنائي، هذه الوحد

 (:هـ412ت)السورة القرآنية، يقول إلامام الشاطبي

وجميع ذلك البد فيه من النظر في أول الكالم وآخره بحسب تلك الاعتبارات؛ فباعتبار جهة ".. 

النظم مثال السورة ال تتم فائدة إال بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فاالقتصار على بعضها فيه غير 

ملقصود، كما أن الاقتصار على بعض آلاية في استفادة حكم ما؛ ال يفيد إال بعد كمال مفيد غاية ا

 .1"النظر في جميعها

فسورة البقرة مثال كالم واحد باعتبار : "ولقد بين ذلك من خالل حديثه عن سورة البقرة مثال، قال

ات والتمهيدات بين النظم، واحتوت على أنواع من الكالم بحسب ما بث فيها، منها ما هو كاملقدم

يدي ألامر املطلوب، ومنها ما هو كاملؤكد واملتمم، ومنها ما هو املقصود في إلانزال، وذلك تقرير 
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ألاحكام على تفاصيل ألابواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبي  وما أشبه 

 .1"ذلك

 هيمنة السورة القرآنية على املداخل

 
 

نة على جميع املداخل ليس  مطردة عبر مفردات املنهاج؛ نظرا ملا تتميز به السورة لكن هذه الهيم

القرآنية من خصائص نظمية وبنية موضوعية، وقضية مركزية وقضايا مرتبطة بها تتعدد وتختلف 

معرفي في " تعسف"هذا ألامر أوقع بعض لجان تأليف الكتب املدرسية في . حسب السياق القرآني

ن ألعناقِّ النصوص القرآنية املقتبسة من السورة بعض ألاحيان ح ّ
ّي  واضح َبيِّ

َ
ينما يعمدون إلى ل

القرن الكريم؛ وبعض دروس /املقررة؛ في محاولة لفرض تناسب غير ممكن بين مدخل التزكية

 مثال من درس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مفاوضا ومستشيرا، تم تصديره باآلية)املداخل خاصة مدخل الاقتداء؛

لذلك فإن (. غياب املناسبة واملالءمة..( )قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف: من سورة يوسف 22

يبقى نسبيا، نظرا لصعوبة ممارسة عملية النقل التأطير ألافقي للمداخل من قبل السورة القرآنية 

 .الديداكتيكي على املعرفة الشرعية

، وإخالل في توزيع النصوص ا  ِ
مِّ
َ
 :لقرآنية بين تمفصالت الدرسنزوع واضح نحو الك

 في النصوص  
ً
من شأنه أن يصيب املمارسة الديداكتيكية باالضطراب، فنجد في بعض ألاحيان وفرة

 في مراحل التوظيف والتقويم والدعم
ً
 .الشرعية  في مرحلتي التصدير والبناء؛ وشحا

                                                           

 الاقتداء الحكمة

 الاستجابة القسط

 العقيدة -القرآن الكريم: التزكية
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ى قدرة لجان التأليف وهذه العملية تطرح سؤال صناعة الكتاب املدرس ي على الوزارة الوصية؛ ومد

السابقة على مسايرة املستجدات البيداغوجية؛ والوفاء بدفتر التحمالت الناجم عن املنهاج 

 .الجديد

 : عدم تنصيص وثيقة املنهاج على مهارة الحفظ ضمن املهارات ألاساسية-

من حفظ  مع أن مهارات الفهم والاستنباط والاستدالل التي ورد التنصيص عليها إنما تقوم ابتداء

. النص وأدائه؛ وفي هذا تستبطن الوثيقة تمثال سلبيا تجاه الحفظ، مع أنه مفتاح الفهم والتحليل

 .والنص القرآني مقصود لذاته، وال تتحقق القصدية إال بالحفظ والتالوة الخالية من اللحن الجلي

 : إشكال تنظيم املعرفة القرآنية وترتيبها

ما جاء في كتاب الرائد في التربية إلاسالمية الثالثة إعدادي، : ةخاصة قواعد التجويد، ومن ألامثل

بينما لم يأت بقاعدة . «حالة وسط بين إلادغام وإلاظهار»بأنه  00تعريف إلاخفاء في درس ألاسبوع 

 .92إلاظهار إال في درس ألاسبوع

بين ( 92وعألاسب)، الذي جمع في درس واحد 1(الرائد)الجمع بين أكثر من قاعدة في درس واحد 

. بين قاعدة املد املتصل وقاعدة املد املنفصل 1وفي درس ألاسبوع . قاعدة إلاظهار وقاعدة القلب

 .وألاولى الاكتفاء بقاعدة واحدة

 :إشكال الانزياح املعرفي في الاشتغال الديداكتيكي 

قرآن الكريم، يقع من طرف ألاستاذ أثناء مقاربة درس القرآن الكريم؛ فيحوله إلى درس في تفسير ال

 -التفسير -علوم القرآن)ويحصل التضخم أن يصادف الدرس تخصصا معينا من لدن ألاستاذ

ضعف التحكم  -الاستطراد: من نتائجه. وهو ما يسمى باالنزياح امليطا معرفي...(  -القراءات والتجويد

املكتسبة لدى اضطراب في املفاهيم  -تعثر في إنجاز مفردات املنهاج -في الغالف الزمني للحصة

 .. -نمائية والسيكولوجية للمتعلمعدم مراعاة الخصائص ال -املتعلم

 : إشكال الوضعية املشكلة في الدرس القرآني
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لتعدد القضايا داخل السورة وطبيعة النص )صعوبة في الصياغة؛ خاصة في السورة املقررة؛

 (وألاسلوب القرآنيين

 تغييب للوضعية املشكلة في غالب ألاحيان؛

النظرية )؛(التدريس بالكفايات: )حدث تعارضا بيداغوجيا مع البراديغم املعتمد واملقاربة املعتمدةي

 ؛(بنائية-السوسيو

 .ممكن صياغة وضعية مشكلة تالمس القضية املحورية للسورة

 .تجارب متميزة لألساتذة/ التمرن والتدرب على الاشتغال بالوضعيات

 بة درس القرآن الكريمقواعد منهجية ملقار : املبحث الرابع

 :تصوريا-1

تأطير  املفاهيم الشرعية (: معيار الهيمنة)مدخل التزكية؛ مهيمن على باقي املداخل/القرآن الكريم -

  -املفهوم القيمي -املفهوم الفقهي –املفهوم السيري  -املفهوم العقدي: في املداخل ألاخرى 

  :مركزية القرآن الكريم في بناء املعرفة الشرعية -

 ربط السورة املؤطرة باملفاهيم ألاساسية في املداخل ألاخرى  -

 النص القرآني مقصود لذاته في السورة املقررة -

 (وظيفة بنائية)النصوص القرآنية في دروس املداخل وظيفية في بناء املفاهيم الشرعية  -

 :في السورة املقررة ضمن مدخل التزكية •

 (ال يلغي البعد الوظيفي )وحفظا وفهما وتمثال وتوظيفاالنص القرآني مقصود لذاته؛ قراءة  -

 إعمال عملية النقل الديداكتيكي بمهارة وحذر، نظرا لخصوصية املعرفة الشرعية؛  -

الحذر من  -درس القرآن الكريم بالتعليم الثانوي إلاعدادي والتأهيلي؛ ليس درسا في التفسير،  -

 -تيكيالانزياح املعرفي واحترام التعاقد الديداك

إعداد السيناريو  -ذهنيا وماديا: امتالك الكفايات املرتبطة بالتخطيط لدرس القرآن الكريم -

 البيداغوجي املناسب لفئات املتعلمين
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الاشتغال )استثمار نتائج تقويم مكتسبات املتعلمين في بداية السنة بخصوص النص القرآني -

، وبناء تخطيط (لتعلم في درس القرآن الكريمبشكل علمي على تصحيح الثغرات وتوجيه مسارات ا

 محكم

 

 

 
 

القراءة النموذجية الخالية من اللحن؛ : امتالك املهارات الالزمة لتقريب النص القرآني للمتعلم -

 الاستعانة بموارد رقمية في الباب، واستثمار تكنولوجيا املعلومات بذكاء ووظيفية؛

 : منهجيا -0

قواعد •
 التجويد

استخالص •
 األحكام

استخالص •
 المضمون

استخراج •
 القيم

مرتبطة 
 بالرسم

صعوبات 
 في القراءة

مرتبطة 
 بالفهم

رصيد 
 الحفظ
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أشطر تساعد على إدراك املعاني واستخراج املضامين املؤدية إلى بناء  تقسيم املقطع املقرر إلى -

التمكن من مهارة صياغة املضامين بدقة وتدريب املتعلمين على )املعنى إلاجمالي للمقطع القرآني

 (.ذلك

 ؛(ألاحكام الخمسة خاصة: غرس املعرفة الفقهية)تدريب املتعلمين على استخراج ألاحكام -

بر؛استخالص القيم ال  رئيسة والعِّ

استحضار الخيط الناظم ملختلف املراحل، وإجراء التقويمات التكوينية الالزمة بين تمفصالت  -

 (..إشعار املتعلم بالنسقية والامتداد والتكامل)الدرس، مع الربط وإلاشارة إلى باقي دروس املداخل

 :في دروس املداخل -

 النصوص الشرعية ذات وظيفة بنائية للمفهوم؛ •

 -املضامين -القاموس اللغوي  -القراءة: خلص من طريقة تحليل النصوص ألادبيةالت •

 ؛...الخالصة

 توثيق السورة بما يخدم ألاهداف التعلمية للدرس؛ •

 استثمار سبب النزول بشكل وظيفي كذلك؛ •

 أساسية للبناء؛supports النصوص الشرعية دعامات  •

 تسهم في حل إشكال الوضعية؛ •

تقويم إجمالي، الستخراج  -تقويم تكويني: في وضعيات تقويميةالنصوص الشرعية تدرج  •

 .ألاحكام والعبر والقيم

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، » : القرآن فيه معنى ورح تسري في النفس، قال هللا تعالى •

وإنك . ما كن  تدري ما الكتاب وال إلايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا

 ؛«لى صراط مستقيملتهدي إ

لق  القرآن، وتشرب معانيه وروحه؛ •
 
 التخلق بخ

 .بيداغوجيا القدوة •
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 مقومات درس التربية إلاسالمية: خاتمة

 

 
 

 

 

افيا   Bibliographieبيبليوغر

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -

 املعتمد، ألبي الحسين البصري؛ -

 املستصفى، للغزالي؛ -

 املوافقات للشاطبي؛ -

 إرشاد الفحول للشوكاني؛ -

 منهاج التربية إلاسالمية بسلكي التعليم الثانوي إلاعدادي والتأهيلي العمومي والخصوص ي -

 0221ألاطر املرجعية للتقويم والامتحانات، السنة ألاولى بكالوريا  -

درس التربية 

إلاسالمية في 
 املقاربة بالكفايات

مركزية 

 املتعلم

مركزية النص 

 الشرعي

التدريس 

 باملفهوم

الوضعية 

 املشكلة
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 .كتاب الرائد في التربية إلاسالمية -

بحث . إدريس بحوت -يداكتيكي، خالد البورقاديالنص الشرعي بين التصور املنهاجي والتنزيل الد -

 (.0220)مرقون بمركز تكوين مفتش ي التعليم 
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 التخطيط النسقي للتعلمات في مادة التربية إلاسالمية

 فاطمة أباش. دة

 باحثة في الفكر إلاسالمي وعلوم التربية مفتشة ممتازة للتعليم الثانوي التأهيلي،  

 

 :مقدمة

ح تربوي أن يحقق الغايات املتوخاة منه إال إذا كان هناك انخراط فعلي ال يمكن ألي إصال 

، وهذا مطلب جميع الوثائق (ة)التربوي ( ة)واملفتش ( ة)لألطر التربوية وإلادارية بما في ذلك املدرس 

بية التربوية  الرسمية وغير الرسمية منذ الاستقالل، من ذلك ما صدر في برنامج مواد اللغة العربية والتر 

لن يتأتى ملادة التربية إلاسالمية أن يكون لها دورها إلايجابي في تربية النشء ": 2141إلاسالمية في شتنبر 

نفوس مؤمنة وقلوب صادقة، ونيات حسنة وتوجيهه التوجيه إلاسالمي املنشود، إال إذا انبعث  لها 

طرها ووزنها، ويبذلون كل من ألاساتذة الكفاة الذين يقدرون هذه املادة حق قدرها، ويشعرون بخ

  62..."، وهذه دعوة صريحة لهم للقيام بذلكوسعهم لخدمتها وإلاخالص لها، وتحبيبها إلى التالميذ

من الشروط الضمنية في جميع املدرسين خاصة ولتحقيق هذه الغاية ال بد من توفر مجموعة 

 : مدرس مادة التربية إلاسالمية منها

 أن يحب مهنة التدريس؛  -2

وفاعال تربويا إيجابيا في تعزيز قيم الانتماء إلى ألامة ن غيورا على مادة التربية إلاسالمية، أن يكو  -0

إلاسالمية، واملساهمة في بناء مفهوم سليم لعمارة ألارض في نفوس الناشئة، وأن يكون صاحب 

صداقا رسالة، حامال ملشروع إصالحي، ينشر من خالله ثقافة ألامل وحب الحياة في نفوس الناشئة م

رِّْسَها»: لقوله ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
َيغ

ْ
ل
َ
 ف

ٌ
ة
َ
يل سِّ

َ
هِّ ف ي َيدِّ ، َوفِّ

 
َياَمة قِّ

ْ
م  ال

 
ك َحدِّ

َ
ى أ

َ
اَمْ  َعل

َ
ْن ق  .«إِّ

 أن يكون مستعدا للتضحية بوقته وصحته وماله من أجل القيام برسالته النبيلة؛ -9
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 أال ينتظر من أي جهة كان  أي نوع من الاعتراف بمجهوده؛ -0

 ه الشرعية والتربوية باستمرار؛أن يحين معارف -2

أن يكون مبدعا ويتخلص من الرتابة في تخطيط التعلمات وتدبيرها وتقويمها، فما يصلح لتالميذ هذا  -1

الفصل قد ال يصلح لتالميذ الفصل آلاخر، وما يصلح في املجال القروي قد ال يصلح في املجال 

التقنية قد ال يصلح للشعب ألادبية، الحضري، وما يصلح كوضعيات ديداكتيكية للشعب العلمية و 

ال : ويظل شعاره طوال مساره املنهي . وما يصلح كأمثلة لفئة عمرية قد ال يصلح لفئة عمرية أخرى 

 للرتابة، نعم لإلبداع املؤطر بيداغوجيا وتنظيميا؛

 أن ينظر إلى متعلميه برحمة، اقتداء برسول الرحمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  -4

 . عا في تعامله مع زمالئه ورؤسائه مهما عال شأنه في درجات العلمأن يكون متواض -4

بعد هذه املالحظات التي قد تبدو بسيطة لبعض الفاعلين التربويين، سأتناول املوضوع من خالل 

 : النقط املوالية

 ملحة عن تطور تدريسية مادة التربية إلاسالمية: مدخل عام

 النسقي للتعلماتإلاطار النظري للتخطيط : النقطة ألاولى

 التعريف باملصطلحات ألاساسية للتخطيط النسقي للتعلمات: أوال

 التخطيط -2

 النسقية -0

 القضية -9

 املشروع -0

 أنواع التخطيط النسقي للتعلمات  -2

 مرجعيات التدريس بالدرس النسقي في مادة التربية إلاسالمية: ثانيا

 املرجعية الشرعية -2

 املرجعية البيداغوجية -0

 لنسقيأسس ومحددات الدرس ا -9
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 أمثلة توضيحية للتخطيط النسقي للتعمات: النقطة الثانية

 امتداد مركزية السورة املقررة في الدرس النسقي بين السلك إلاعدادي والثانوي التأهيلي : أوال

 (سورة يوسف نموذجا)منهجية الاشتغال على التخطيط النسقي للسورة املقررة : ثانيا

 س ي بالسورة املقررة ربط مفردات البرنامج الدرا: ثالثا

 صياغة الوضعية املشكلة: رابعا

 تحليل الوضعية ومعالجتها: خامسا

 :وتفصيل ذلك كما يلي

 63ملحة عن تطور تدريسية مادة التربية إلاسالمية: مدخل عام

عرف  مادة التربية إلاسالمية منذ الاستقالل تدرجا في تطوير مناهجها وبرامجها وطرق 

تربية إلاسالمية تدرس ضمن مواد اللغة العربية، وطرح احتضان اللغة تدريسها، فكان  مواد ال

هل تاريخ إلاسالم : العربية ملواد التربية إلاسالمية والتربية الوطنية مجموعة من ألاسئلة منها

والتربية الوطنية والتربية إلاسالمية من مكونات مادة اللغة العربية؟ وإذا كان الجواب باإليجاب 

 اهم  هذه املكونات في تطوير قدرة املتعلم على القراءة والكتابة؟ فإلى أي حد س

كان الجواب عن هذين السؤالين وغيرهما وراء حذف بعض املواد اللغة العربية ثم 

املقررتين في قسم املالحظة " التربية إلاسالمية" و" تاريخ إلاسالم" كما حدث ملادتي " إعادتها إليها 

ثم . 642114، ثم أعيدتا إليه في السنة التالية 2111العربية سنة  إذ حذفتا من برنامج اللغة

، فخصص  حصة أسبوعية 2149تاريخ إلاسالم نهائيا عن اللغة العربية سنة "انفصل  مادة 

واحدة للتربية إلاسالمية والتربية الوطنية على أن تدرسا بالتناوب، أسبوع للتربية إلاسالمية 

                                                           

https://ampei.ma/?p=19780
https://ampei.ma/?p=19780
https://ampei.ma/?p=19780
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لتستقل مادة التربية  2141نفصل  عنها مادة التربية الوطنية وأسبوع للتربية الوطنية، ثم ا

إلاسالمية بحصة واحدة، وظل  هذه ألاخيرة في حضن مواد اللغة العربية العتقاد املبرمج بوجود 

 65تكامل في أهدافهما

صص لها منهاج وكتاب مدرس ي في  2141وفي سنة 
 
تم تعميمها في إلاعدادي والثانوي وخ

: ، وتورد الوثيقة وصفا دقيقا للكتاب املدرس ي66العربية والتربية إلاسالمية برنامج مواد اللغة

وليؤتي املنهاج ثماره، ويكون أصيال في شكله ومضمونه، حرص  وزارة التربية الوطنية وتكوين "

ألاطر على تكليف مجموعة من ألاساتذة املهتمين بالدراسات إلاسالمية واملتخصصين بها بتأليف 

ة وفق هذا املنهاج، فصدرت السلسلة ألاولى الخاصة بالسلك ألاول، وتلتها الكتب املدرسي

السلسلة الثانية الخاصة بالسلك الثاني، في شكل الئق، وطبع جيد، وعمل واف بالغاية املتوخاة 

منه، وقد حرص املؤلفون على أن تكون الدروس سهلة املأخذ، واضحة الغرض، ذات أسلوب 

 68؛ وألول مرة نجد تعريفا ملادة التربية إلاسالمية67..."التلميذ سلس، في متناول ألاستاذ و 

، وكذا منهجية تدريسها، كما أشارت إلى الدور ألاساس الذي لألستاذ في 69وألاهداف من تدريسها

 .تحقيق الغاية من تدريس مادة التربية إلاسالمية
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اللغة خصص  لها ساعتان في ألاسبوع، وكان  تسند إلى أساتذة  2142وفي سنة 

 214970وفصل  مادة التربية إلاسالمية عن اللغة العربية بشكل نهائي سنة . العربية

ملا تخرج أول فوج لشعبة الدراسات إلاسالمية، بدأت املادة تعرف نوعا من الاستقاللية 

في التخصص وفي منهجية التدريس، لهذا نجد وثيقة البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة 

تتحدث عن طرائق  2141إلاسالمية باملرحلتين إلاعدادية والثانوية لسنة  بتدريس التربية

وكان . التعليم، وطريقة استعمال الكتب املدرسية ودفاتر التالميذ ودفتر ألاستاذ أو جذاذاته

دور مهم في تطوير مناهج  2110لتأسيس الجمعية املغربية ألساتذة التربية إلاسالمية منذ نونبر 

 .صل  إلى ما هي عليه اليوماملادة إلى أن و 

إن املغرب، كسائر الدول التي تغير حاضرها وتستشرف تأسيسا على هذا التغيير 

مستقبل ناشئتها، يراجع مناهجه التعليمية كلما دع  الضرورة الى ذلك، وكما هو معلوم فإن 

رها مراجعة املناهج التربوية بشكل عام ومناهج التربية إلاسالمية بشكل خاص بهدف تطوي

 :وتجويدها تتطلب

تشخيصا دقيقا ألسباب عدم مسايرتها جزئيا أو كليا للتغيير الذي يشهده املجتمع وعجزها  -

 عن رفع التحديات التي تفرضها هذه املتغيرات، داخلية كان  أم خارجية؛ 

استقراًء للحاجات آلانية واملستقبلية للمجتمع، على اعتبار أن املناهج التربوية التعليمية  -

 . آة ملشروع مجتمعي ذي مرجعيات فكرية وحضارية متنوعةمر 

والتربية إلاسالمية بوصفها مادة من املواد الدراسية في منظومة التربية والتكوين املغربية 

تحتل فيه موقعا محددا وتؤدي وظيفة واضحة؛ وهي تصريف لجانب من جوانب التعليم الديني 

ة استراتيجية املغرب في تدبير الشأن الديني وإعادة في مجال التربية على القيم؛ ونظرا لخصوصي

هيكلة هذا الحقل خالل العشرية ألاخيرة، أضحى من الالزم مراجعة برامج ومناهج التربية 

 : إلاسالمية كي تكون منسجمة مع
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 مقاصد التعليم الديني في املغرب؛ •

سالم دين الذي أكد في ديباجته على أن إلا  0222مقتضيات دستور اململكة املغربية  •

الدولة، وأن الشعب املغربي متشب  بهويته الحضارية التي تتسم باالنفتاح والاعتدال 

 ... والتسامح والحوار

 .0292-0222الرؤية الاستراتيجية إلصالح التربية والتكوين  •

، أن يسهم 0216إلى أي حد استطاع منهاج التربية إلاسالمية الصادر في يوليوز : ولنا أن نتساءل

تطوير وتحديث تدريسية مادة التربية إلاسالمية كي يكون منسجما مع مقاصد الشريعة في 

وإلى أي حد قدم  إلاسالمية السمحة ومع مستجدات إعادة هيكلة الحقل الديني في املغرب ؟

هذا املنهاج أجوبة واضحة تعالج قضايا وحاجيات املتعلم املعرفية والنفسية في املدرسة 

 املغربية ؟

ف تم  مراجعة منهاج التربية إلاسالمية في جو من السرية والتكتم بعيدا عن املقاربة مع ألاس

التشاركية للفاعلين التربويين املشرفين على تنزيل هذا املنهاج، من مدرسين ومفتشين على غرار باقي 

ملرحلة ومع ذلك، وإدراكا من مفتش ي مادة التربية إلاسالمية وأساتذتها بأهمية ا. املواد الدراسية

التاريخية، واقتناعا من أغلبهم بجدوى مادة التربية إلاسالمية ودورها املركزي في تحقيق ألامن الروحي 

لدى الشباب، وإسهامها إلى جانب باقي املواد الدراسية في إعادة الثقة ألدوار املدرسة املغربية خاصة 

تنويرهم باملستجدات، وتوضيح السياق العمومية منها، انخرط أغلب مفتش ي املادة في تأطير ألاساتذة و 

العام الدولي واملحلي للدعوة إلى مراجعة املناهج الدينية في املغرب، فنظم  ندوات محلية وجهوية 

ووطنية، وأياما دراسية، وورشات تكوينية، بشراكة مع جمعيات مهنية ومراكز أبحاث ودراسات، وفرق 

ع ألاكاديميات الجهوية واملديريات إلاقليمية واملجالس بحث تربوية ذات الاهتمام املشترك، وبتنسيق م

 ... العلمية املحلية
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التعريف باملصطلحات ألاساس للتخطيط النسقي : أوال  

يعد التخطيط النسقي مدخال أساسيا من مداخل التدريس بالكفايات، نظرا ملا يكتسيه من 

بار أن املتعلم يبني تعلماته اعتمادا على أهمية بالغة في تجويد العلمية التعليمية التعلمية، على اعت

العالقات بين املفاهيم من جهة أولى، وبين القيم من جهة ثانية وبين املهارات التي يكتسب تدريجيا من 

خالل الاشتغال على القضايا ألاساس بشكل منسجم، وأشار إلى ذلك منهاج مادة التربية إلاسالمية 

اعتماد مبدأ التكامل والتنسيق بين مختلف أنواع املعارف، "تم الذي نص على أنه ي 0221املعدل سنة 

وأشكال التعبير، إضافة إلى اعتماد مبدا الاستمرارية والتدرج في بناء املعارف ألاساسية، وتجاوز التراكم 

ال توجد توجيهات تربوية، وال دالئل محددة لخطوات الدرس النسقي إال أنه . 71"الكمي وتلقين املضامين

 . ة من املواد الدراسية، لهذا ما يزال هذا املوضوع محل نقاش بين املهتمين بالنسقية في التدريسفي ماد

فما معنى التخطيط النسقي للتعلمات؟ وماهي مرجعياته الشرعية والتربوية ومحدداته؟ وما 

 موقع السورة القرآنية املقررة من الدرس النسقي؟ وما هي خطوات إنجازه؟ 

 : اقشة هذه ألاسئلة وغيرها من خالل النقط املواليةأفصل القول في من

 التخطيط -1

عرفه عبد الكريم غريب بكونه مجموعة من التدابير املحددة التي تتخذ من أجل تنفيذ هدف 

72.أو هو منهجية لبرمجة الفعل بغرض تحقيق هدف. معين
أما بالنسبة للتخطيط النسقي باعتباره  

نا لم نعثر له على تعريف معين في التوجيهات التربوية الخاصة مصطلحا مركبا فتجدر إلاشارة إلى أن

في  0224في توجيهات سنة " املفاهيم النسقية"بمادة التربية إلاسالمية، غير أنه ورد ذكر مصطلح 

تغليب الاشتغال باملفاهيم : " معرض الحديث عن التوجيهات املتعلقة بالدرس النظري، حيث جاء فيها

  73".عالقات فيما بينها ـ على عرض الحقائق الجزئية النسقية ـ وتحديد ال

                                                           



117 
 

 النسقية -0

إن التخطيط النسقي في أصله يعود إلى املنهج إلاسالمي باعتبار أن أحكامه نزل  تدريجيا حسب 

الوقائع وألاحداث، كما أن جزئياتها ترتبط بكلياتها، وفروعها بأصولها، وعقيدتها بعبادتها، وال يمكن 

فال يمكن أن نتحدث عن شخصية مسلمة متزنة إذا انفصل جانبها الروحي فصل بعضها عن بعض، 

لذا، فالتخطيط النسقي في مادة التربية إلاسالمية، بمعناه العام، . عن الجانب السلوكي أو العكس

 . يهدف إلى بناء شخصية املتعلم التي تربط بين التصورات والتطبيقات

تؤهل املتعلم "الكفايات، وبنسق املفاهيم التي  والتخطيط النسقي يرتبط بنسق القيم، وبنسق

لحسن تدبير تناقضات الحياة وصعوباتها من خالل تصحيح املفاهيم الخاطئة وتعميق املفاهيم 

 .74"الصحيحة وتحويل املعرفة إلى شأن ذاتي وقضية شخصية

عند إعداد السيناريوهات  –هو استحضار املدرس  التخطيط النسقيمن هنا نخلص إلى أن 

ذلك الترابط املوجود بين كفايات املادة وأهدافها العامة والخاصة من جهة، واملفاهيم  –البيداغوجية 

الشرعية ألاساس املؤطرة لكل مدخل والقيم املركزية من جهة أخرى، واقتراح وسائل تساعد املتعلم 

 .على استنتاج هذا الترابط وتوظيفة في بناء تعلمات جديدة تدريجيا

 القضية -1

املدخل حاليا، وإبراز / رة عن وضعية تعليمية تعلمية تهدف إلى تحديد مجال الوحدة سابقاعبا"

واملفارقات والتقابالت في [ إلاشكاالت]مفرداتها ومفاهيمها الناظمة، وترمي إلى إثارة أهم ألاسئلة 

شتغال املدخل، يسفر الا / املدخل التي يمكن أن يطرحها مفهوم من مفاهيم مفردات الوحدة/ الوحدة

 75".عليها عن تحقيق أهداف الوحدة
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من خالل هذا التعريف نستنتج أن القضية تعد من املكونات الرئيسة التي تتيح الفرصة لتكوين 

صورة عامة عن الوحدة، ألامر الذي يسهل على كل من املدرس واملتعلم تحديد املفاهيم النسقية 

 .املتعلقة بالوحدة أو بالدرس

 املشروع -4

تعلم للحياة خارج أسوار املؤسسة يتطلب تدريبه على طريقة تؤهله لربط ما هو إن تحضير امل

نظري بما هو عملي، إضافة إلى مساعدته على تحديد قضيته التي يجب أن يدافع عنها من خالل 

أسلوب من أساليب "التخطيط الجيد، وهذا لن يتحقق إال من خالل طريقة العمل باملشروع التي هي 

وقد . على العمل امليداني الذي ينجزه املتعلم باختياره ورغبة منه، تح  إشراف املدرسالتدريس، تقوم 

/ أدوات / خبرات / مهارات / معارف )يضم عددا من وجوه النشاط، ويستعمل عدة وسائل لإلنجاز 

 76."بهدف تحقيق أهداف محددة لها أهميتها من وجهة نظر املتعلمين...( املحيط/ ألاسرة 

 للتعلمات النسقي يطالتخط أنواع -5

للتخطيط النسقي للتعلمات أهمية كبيرة تكمن في جعل عملية التدريس متقنة ألادوار وفق 

. خطوات محددة منظمة ومترابطة ألاجزاء وخالية من الارتجالية والعشوائية محققة لألهداف الجزئية

سالك، وبين السنوات ولهذا على املدرس أن يستحضر قبل تحضيره للدرس الترابط املفاهيمي بين ألا 

 :التي يدرسها داخل سلك معين، وبين الدورتين، ومن هنا نستنتج أن التخطيط النسقي للتعلمات أنواع

، الذي يراعي فيه املدرس ما درسه املتعلم في السلكي النسقي التخطيط ـــــــ تخطيط بعيد املدى وهو

ء التعلمات انطالقا مما تعرفه املتعلمون في حتى يتسنى له بنا( إلاعدادي/ الابتدائي)الطور السابق 

يركز على ضرورة استحضار  0221ومن الناحية النظرية، فإن املنهاج املعدل سنة . السنوات السابقة

 :مبدأ الاستمرارية والتدرج في بناء املعارف، وحدد الكفايات املستهدفة من كل مستوى دراس ي كما يلي
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: كفايات التعليم الثانوي إلاعدادي  

ة ألاولى، قادرا على حل وضعيات مشكلة مركبة ودالة ني نهاية السف )ة(يكون املتعلم •

ومعارفه املتعلقة بسالمة   )سورة ق ولقمان( املرتبطة بالقرآن الكريم موظفا مكتسباته

 العقيدة وعمق فهمه ألركان إلايمان؛

شكلة مركبة ودالة ة الثانية، قادرا على حل وضعيات مني نهاية السف  (ة(يكون املتعلم •

 ؛)سورة النجم والحجرات(  املرتبطة بالقرآن الكريم موظفا مكتسباته

في نهاية السنة الثالثة، قادرا على حل وضعيات مشكلة مركبة ودالة   )ة(يكون املتعلم •

 . )سورة الحشر والحديد ( املرتبطة بالقرآن الكريم بتوظيف مكتسباته

 : كفايات التعليم الثانوي التأهيلي

في نهاية الجذع املشترك، قادرا على حل وضعية مشكلة مركبة ودالة،   (ة(يكون املتعلم •

 ؛)سورة الكهف ( املرتبطة بالقرآن الكريم بتوظيف معارفه

 كلةمش عيةالبكالوريا، قادرا على حل وضلك ألاولى من س نةفي نهاية الس (ة(يكون املتعلم •

 ؛)سورة يوسف ( ن الكريمبتوظيف معارفه املرتبطة بالقرآ ودالة مركبة

في نهاية السنة الثانية من سلك البكالوريا، قادرا على حل وضعية  (ة) يكون املتعلم •

 .)سورة يس(  موظفا معارفه حول القرآن الكريم مشكلة مركبة ودالة،

وبذلك يحدد املدرس التخطيط السنوي للتعلمات بناء على القضايا الكبرى للسور املقررة في  

دمج املداخل أفقيا أو عموديا حسب ما تسمح به مفردات )القضايا املؤطرة ملدخل أو وحدة عالقتها ب

؛ وخالصة هذه الامتدادات في مفردات منهاج مادة التربية إلاسالمية مبينة في (البرنامج الدراس ي

 : الخطاطة املوالية
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ولى على الذي يعتبر املحطة ألا  السنوي  النسقي التخطيط تخطيط متوسط املدى وهو

 :مستوى إلانجاز لوضع التصور العام للبرنامج الدراس ي ولطريقة الاشتغال، من خالل

 .تحديد الكفايات وألاهداف واملهارات والقيم التي ينميها البرنامج الدراس ي -

 .تحديد القضية الكبرى املؤطرة للبرنامج الدراس ي -

م التي سينجزها املتعلمون في كل التعريف باملداخل من خالل تحديد قضاياها الفرعية، وباملها -

مرحلة من بناء التعلمات، وتحديد املنتوج املنتظر إنجازه من قبل املتعلمين في شكل مشروع 

 كما توضح الخطاطة أسفله وهي من إعداد ألاستاذ جابير بن دحمان. تربوي 
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نة الذي ينسق فيه املدرس بين املفا التخطيط النسقي الدوري تخطيط قريب املدى وهو هيم املتضمَّ

في نصف الدورة حتى يحصل للمتعلم الترابط بين املفاهيم والقضايا املؤطرة لها، وذلك بناء على املقترح 

 :التالي

 .تحديد كفايات وأهداف املرحلة •

 .تحديد القضية املؤطرة •

 .، والكشف عن العالقة املترابطة بينها(نصف الدورة)تحديد مفردات املرحلة  •

 (.حسب الدرس أو املرحلة)طلوب من املتعلم إنجازها تحديد املهمة امل •

 .التي تقترح بناء على معيار املالءمة مع دروس املرحلة: تحديد ألانشطة •
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خطاطة )تحديد املهمة املطلوب إنجازها بدقة باعتبارها مرحلة من مراحل إنجاز املشروع  •

 ...(مفاهيمية، أو فقرات

ويركز فيه املدرس على ربط الحصة بالقضية  ،دراسيةلحصة  التخطيط آلاني وهو التخطيط الجزئي

 :التي توضع لها خطاطة تتضمن -الكبرى للبرنامج الدراس ي، وبالسورة املقررة 

التعريف بالسورة املقررة، وبيان سبب نزولها، وأهم القضايا التي تتناولها، إضافة إلى القيم التي  -

املعدل وبالقيمة املركزية والقيم الناظمة لها  تتضمنها مع ربطها بالقيم الناظمة ملداخل املنهاج

وكذا القيم الفرعية، عن طريق اقتراح سيناريو بيداغوجي يتصف باملرونة، يستحضر فيه 

املدرس النصوص الشرعية التي تخدم القضية التي يعالجها الدرس، إضافة إلى تحديد ألاسئلة 

وتوضيح ذلك في الخطاطة . مع املتعلمينالبنائية بدقة بشكل ينسجم مع ما يريد ألاستاذ بناءه 

 :املوالية

 
 مرجعيات التدريس بالدرس النسقي في مادة التربية إلاسالمية: ثانيا

يعتمد بناء املفهوم في املنهج إلاسالمي على تأصيلها من القرآن والسنة  :املرجعية شرعية ـ2

لذا، ... يدة بالعبادة، والعبادة باملعامالتالنبوية وبيان ارتباط الجزء منها بالكل، والفرع باألصل، والعق
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فالتخطيط النسقي في مادة التربية إلاسالمية، بمعناه العام، يهدف إلى بناء شخصية املتعلم كي يربط 

 (. تكامل وانسجام العلوم الشرعية)بين ما هو عقائدي وتعبدي وقيمي 

 
 

إلى ( 0221)بالسلك إلاعدادي أشارت التوجيهات التربوية الخاصة : ـ املرجعية بيداغوجية0

، حيث اعتبرت أن املرجعية البيداغوجية تنطلق من مركزية املتعلم الذي يلزم 77النسقية في موضعين

ويستدعي هذا تعبئة املعارف في وضعيات . 78"في إطار نسقي منسجمأن يكلفه املدرس بمهام معقدة 

 .79تعليمية تعلمية متنوعة في إطار نسقي
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 درس النسقيأسس ومحددات ال. 1

 (الاشتغال باملشروع)املحدد الاستراتيجي  -

 (الاشتغال بالقضايا عوض الجزئيات)املحدد املنهجي  -

 (الاشتغال باملفهوم)املحدد املعرفي  -

 (الاشتغال بالقيمة املركزية والقيم الناظمة لها)املحدد القيمي  -

 أمثلة توضيحية للتخطيط النسقي للتعمات: النقطة الثانية

داية، ال بد من إلاشارة إلى أن الاشتغال باملشروع يتطلب تشخيص التمثالت لتحديد الحاجيات ب

بتقويم التي ال يتوفر عليها املتعلم من أجل العمل على تداركها عبر املشروع التربوي، من خالل القيام 

روع ال بد من في الحصص ألاولى؛ ولضمان الالتزام بالعمل باملش( تقويم املستلزمات) تشخيص ي عام

في الحصص املوالية، يتفق فيه املدرس مع متعلميه على الضوابط  تعاقد ديداكتيكي واضح ودقيق

 .والقواعد التي يجب على املتعلم أن يتقيد بها حتى تتحقق الغاية

 امتداد مركزية السورة املقررة في الدرس النسقي بين السلك إلاعدادي والثانوي التأهيلي: أوال

ا مفردات برنامج مادة التربية إلاسالمية من ألاولى إعدادي إلى الثانية باكالوريا، سنالحظ إذا تأملن

فإذا كان القصد . بأن هناك امتدادا واضحا وبشكل نسقي في املقصد من إدراج القران الكريم في املنهاج

ة للعاملين، فإن من إدراجه في السنة ألاولى إعدادي هو اكتشاف املتعلم أن القرآن الكريم هدى ورحم

نتيجة ذلك أن يكون القصد منه في السنة الثالثة هو الوقوف من خالل أمثلة على أثر القران في تزكية 

كما يوضح . النفس، لنصل باملتعلم في السنة الثانية باكالوريا إلى إدراك أن القرآن الكريم منهاج حياة

 :الجدول والخطاطة أسفله
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 (سورة يوسف نموذجا)منهجية الاشتغال على التخطيط النسقي للسورة املقررة : ثانيا

 
 (الوحدة املوضوعية)اكتشاف معالم سورة يوسف  -1

للتعريف بالسورة، يمكن للمدرس أن يستعين بتفسير السيد قطب في ظالل القرآن، أو تفسير 

بن عاشور الكتشاف معالم السور املقررة، كما يمكنه الاستعانة باملعجم التحرير والتنوير للطاهر 
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وال معنى أن يعيد املدرس نفس ما ورد في الكتاب . املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ملحمد فؤاد عبد الباقي

املدرس ي الخاص بالتلميذ، وإنما يمكنه الاجتهاد وإلابداع في التعريف بالسور املقررة بالشكل الذي 

ومثال ذلك للتعريف بسورة . حفز املتعلم إلى البحث من أجل اكتشاف بعض أسرار القرآن الكريمي

ينِّ  الر: )، تبدأ بقوله تعالى20، ترتيبها في املصحف رقم 222عدد آياتها  :يوسف بِّ
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تدريب املتعلم على تصفح القرآن الكريم والتعرف على : منها فيتحقق من هذا التعريف أمور كثيرة

موقع السورة املقررة في املصحف، وكذا تدريبه على ربط السورة بما قبها وما بعدها، وبأولها وآخرها، وال 

 .شك أن في ذلك فوائد كثيرة

 الاشتغال على سورة يوسف من أجل تحديد القضية املؤطرة  -0

 .تعلم على كيفية القراءة الصحيحة للقرآن الكريموذلك بتدريب امل :التالوة

من خالل الشرح الوظيفي للمفردات القرآنية؛ وتدريب املتعلم على استخالص املعاني  :الفهم

، باالشتغال عليها آية آية وشرح مفرداتها حسب سياق ورودها لتقريب معنى آلاية الجزئية للفواصل

وهي خطوة تؤهل املتعلم لتقسيم السورة إلى مقاطع، . يللمتعلم، بدل الاقتصار على الشرح املعجم

 وتقسيم كل مقطع الى فقرات؛

 :التأمل
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 انطالقا من اسمها، وما استهل  به السورة واختتم  به؛: تحديد موضوع يوسف •

اختيار إشكال لكل مقطع من مقاطع سورة يوسف، وبيان عالقته بقضية مدخلي التزكية  •

 ؛(كأنها دروس نظرية في نظام الوحدات السابقوالتعامل معها و )= والاقتداء 

 :التحليل

 استخالص معنى املقطع بتدريب املتعلم على تركيب املعاني الجزئية لآليات؛ 

  استخراج املفاهيم املركزية التي تفيد في معالجة إلاشكال املحدد للمقطع؛ 

  استنباط القيم الرئيسة التي تفيد في توجيه وتسديد السلوك  . 

 :عن طريق تركيب املضمون العام واستثماره في التوظيف

 إعداد خالصة داعمة لنتائج الحل املقترح للوضعية املشكلة 

 بإرشاده إلى السلوك الشرعي املرغوب  التأثير في شخصية املتعلم ومحيطه القريب والبعيد

. هفيه، من أجل اكتسابه عمليا، بعد التعرف عليه نظريا، وتحقيق ميل وجداني إيجابي نحو 

من أجل تثبي  الحكمة الرئيسة املستنبطة من النص، أو تعزيز استجابة املتعلم للتوجيه 

 . السلوكي املستفاد منه

 : خالصة التعامل مع املقطع القرآني -1

استخراج املفاهيم ألاساس املساعدة في حل املشكلة، وربطها باملفاهيم الواردة في مفردات البرنامج 

 .ضية الكبرى التي سيشتغل عيلها ألاستاذ طيلة املداخل الخمسةالتربية من أجل تحديد الق

 .استنباط القيم التي يروم ألاستاذ أن يمتثلها املتعلمون  
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 ربط مفردات البرنامج الدراس ي بقضايا السورة املقررة : ثالثا

  :العفة والحياءموضوع / مثال برنامج السنة ألاولى باكالوريا

عثمان : نماذج للتأس ي)ومدخل والاقتداء ( إلايمان والفلسفة)مدخل التزكية  إذا تأملنا مفردات كل من

ومدخل ( رعاية ألاطفال وحقوقهم: فقه ألاسرة)ومدخل الاستجابة ( بن عفان وقوة البذل والعطاء

، سنالحظ (وقاية املجتمع من تفش ي الفواحش)ومدخل الحكمة ( العفة والحياء: حق الغير)القسط 

 .قضية مركزية( كمفهوم وقيمة)قوية التي تجعل إلايمان بان هناك روابط 

 :ضية املداخل بمشكلة الدرس الجديدربط ق

 : أقترح هنا ما يلي

بعد أن اكتسب املتعلم عالقة الايمان بالغيب من جهة وعالقة إلايمان بالفلسفة ننتقل إلى الربط بين 

ز الناس على البذل والعطاء من جهة قضية إلايمان من خالل سورة يوسف وأثر هذا إلايمان في تحفي

وهنا نستثمر بذل عثمان هنع هللا يضر كدعامات لبناء . ولتحصين الشباب وقاية املجتمع من تفش ي الفواحش
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جهز جيش العسرة، واشترى بئر رومية حين قدم املسلمون إلى : التعلمات من ذلك أن عثمان هنع هللا يضر

 ....ر من الرقاباملدينة املنورة مهاجرين، وعتقه لكثي

 صياغة الوضعية املشكلة: رابعا

من أجل تدبير أمثل للتعلمات، واستثمار أفضل للوق ، يمكن للمدرس أن يقترح وضعية مؤطرة  -1

للمداخل الخمسة أفقيا كلما سمح  املفردات بذلك، أو عموديا إذا تيسر ذلك؛ كما يمكنه اقتراح أو 

ر قضايا السورة املقررة وأخرى مؤطرة لباقي املداخل وضعية مؤطرة ملدخل التزكية فقط مع استحضا

إلاقتداء والاستجابة والقسط؛ على اعتبار أن مدخل التزكية مع : التي يمكن اعتبارها وحدة كاملة

السورة املقررة بمثابة الدروس النظرية في املنهاج السابق، ومداخل الاقتداء والاستجابة والقسط بمثابة 

 . خل الحكمة بمثابة درس ألانشطةالدروس التطبيقية، ومد

ر املتعلم أنه أمام موقف محرج أو سؤال محير ال ( نازلة)الوضعية املشكلة  -2 عِّ
ْ
ش عبارة عن عائق معرفي ي 

يملك عنه تصورا مسبقا، مما يسبب له حالة من التوتر وعدم الاتزان، والهدف منه إثارة الدافعية لدى 

 : نذكر( النازلة)الذاتي، ومن شروط بناء هذه الوضعية املتعلم وتحريك الرغبة لديه في التعلم 

أن تتضمن املفاهيم ألاساس املؤطرة للمدخل أو املداخل التي هي بمثابة مفاتيح لتمحيص  -

وتستنبط هذه املفاهيم من املقاطع القرآنية أو مفردات البرامج، الفرضيات وبناء التعلمات، 

 ؛وضعية تفي بالغرضوفي حالة تعذر ذلك يمكن ادماج دعامة في ال

أن يكون للمشكلة معنى لدى املتعلم؛ وتحيله بشكل جيد إلى صياغة فرضيات يكون تمحيصها   -

قرار مناسب معلل عقال ومستدل عليه / خادما لبناء املفهوم؛ وتساعد املتعلم على اتخاذ موقف

غاية، تمكن   وسيلة ال( النازلة)املشكلة  –وفي الدرس التربوي إلاسالمي فإن الوضعية . شرعا

املتعلم من تصحيح تصوراته عن الوجود والبعث والجزاء لهذا يجب على مدرس التربية 

استصحاب البعد العقدي التعبدي الذي يربط كل فعل : إلاسالمية عطفا على ما هو ديداكتيكي

التركيز على البعد النفس ي املرتبط بتحريك الضمير الحي والوازع و  حسن لإلنسان بخالقه؛
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يني؛ والربط بواقع املتعلم مع الحرص على غرس القيم إلايجابية وتعزيز الارتباط بكتاب هللا الد

 .الكريم وسنة نبيه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وسيرته كتطبيق عملي للقرآن 

 :تحليل الوضعية ومعالجتها: خامسا

املدرس وكأنها بمثابة نازلة أقترح من باب تقريب فهم خطوات تحليل الوضعية املشكلة أن ينظر إليها 

مع النوازل الفقهية وذلك (  على سبيل املثال)فقهية، ويتعامل معها على كما تعامل فقهاء املالكية 

 : بتتبع الخطوات املوالية

 ؛(حلول مؤقتة= فرضيات )تحديد موقف العلماء من موضوع معين  -2

 ؛(محل النزاع عن الفقهاء)لة نترك مهلة للمتعلمين للمناقشة في مجموعات كي يحددوا املشك  -0

/ العفة / البذل والعطاء/ إلايمان : عندنا هنا)توجيه املتعلم إلى الاستعانة باملفاهيم ألاساس   -9

والاشتغال على الدعامات ( الوقاية/ الرعاية : الفواحش، كما يمكن الاستعانة باملفاهيم الفرعية

 في سياقات ووضعيات أخر؛  لتحليل هذه املفاهيم الشرعية وفهم معناها لتوظيفها

 تحليل املفردات ذات العالقة باملفاهيم الشرعية؛ -0

 تمحيص الفرضيات بناء على ما توصل إليه املتعلم من بناء سليم للمفهوم الشرعي؛ -2

 اتخاذ القرار املناسب؛ -1

 توظيف القرار في تمثل القيم؛ -4

ما له أن يبدع في اقتراح العديد من وهنا ال يكتفي املدرس بتقويم املعارف وإن: اقتراح وضعية تقويمية -4

السيناريوهات البيداغوجية لقياس مدى استعياب املتعلمين للمفاهيم الشرعية، ومدى تمثلهم للقيم 

املستهدفة من قبيل إعداد مطوية تتضمن خطاطة للمفاهيم وعالقتها بالقيم، إعداد رسومات تجسد 

 ...فكاهة / رةتقديم مسرحية قصي/ املفهوم أو القيمة لدى املتعلم

 .تكليف املتعلم بمهام جديدة مع ربطها باملكتسبات السابقة -2
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يظل التخطيط النسقي للتعلمات في مادة التربية إلاسالمية مجاال واسعا لإلبداع املؤطر شرعا  :ختاما

وبيداغوجيا، ونأمل أن تكون هذه املداخلة حافزا القتراح سيناريوهات متعددة للتخطيط النسقي إما 

 . أو تصويبا أو تطويرا نقدا
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 موجهات ديداكتيكية لتدريس وتقويم مداخل التربية إلاسالمية

 الباشر املقدم. ذ

 مفتش التعليم الثانوي التأهيلي، باحث في قضايا التربية والتكوين 

 

 :مقدمة 

ادية م يكون منهاج مادة التربية إلاسالمية قد أكمل دورته الع0202ــ 0202بنهاية املوسم الدراس ي 

 (. 2)ما يراه بعض خبراء املناهج املحددة في خمس سنوات حسب

، لكن رغم 0221فقد صدرت الوثيقة املنهاجية الحالية، الخاصة بمادة التربية إلاسالمية في يونيو

مرور هذه املدة الزمنية غير اليسيرة اليزال املنهاج في حاجة إلى دراسات ووثائق موازية سواء بغرض 

ارسين، أو بهدف التبسيط والتقريب بالنسبة للمقبلين على مد والتطوير بالنسبة للمالنقد والتسدي

مباريات الولوج إلى املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين تخصص التربية إلاسالمية، وهو ما تسعى 

هذه الورقات إلى إلاسهام فيه ولو بشكل مختصر جدا من خالل تقديم بعض املفاهيم ألاساسية في 

نهاج املادة وإبراز العالقات فيما بينها قصد امتالك تصور نظري أولي، قبل الخلوص إلى تقديم م

بعض موجهات التدريس والتقويم وذلك حتى يستطيع املبتدئ في هذا املجال امتالك الحد ألادنى 

 .من املعارف املتعلقة بديداكتيك مادة التربية إلاسالمية تخطيطا وتدبيرا وتقويما

 :هذا املقصد يتناول هذا املوضوع العناصر آلاتية ولتحقيق

 :ألاسس العامة ملنهاج مادة التربية إلاسالمية -2

ينطلق بناء أي منهاج دراس ي من موجهات تشكل خارطة طريق بالنسبة ملهندسيه، وفي هذا 

حورا ألاول منها يجعل املتعلم م: املجال يرى الباحثون وجود ثالثة اتجاهات رئيسة في بناء املناهج

له، في حين يركز الثاني على املعرفة فيخصها باملكانة املركزية في البناء والتخطيط، بينما يعطي 

الاختيار الثالث ألاولوية للمجتمع وحاجياته، علما أن هذه الاتجاهات الثالث مترابطة متفاعلة 



134 
 

وصيات املتعلم فيما بينها تحقق التكامل والانسجام، لذلك فاملنهاج املعاصر يسعى الحترام خص

 .السيكونمائية، ومنطق املعرفة املدرسية، والاستجابة لحاجيات املجتمع

وقد حاول منهاج التربية إلاسالمية أن يحقق هذه الرؤية النسقية املتكاملة التي تنطلق من 

مراعاة فلسفة املجتمع املغربي وخصائصه، وتستحضر الطبيعة إلابستيمولوجية للمعرفة 

اكتسابها، وموقع الذات العارفة بالنسبة إليها، دون أن يغفل كيفية ألاجرأة الشرعية وكيفية 

وفق مدخل الكفايات، ومقاربة املادة اعتمادا على املداخل الخمسة كمقاربات 

ية ولتحقيق هذه الررؤية النسقية تم بناء منهاج الترب .وديداكتيكية للتعلمات ،سيكوبيداغوجية

 :إلاسالمية وفق ثالثة أسس كبرى 

من خالل قراءة ألاهداف العامة ملنهاج التربية إلاسالمية نستطيع أن  :ألاساس الاجتماعي

نستخلص الفلسفة املجتمعية لهذا املنهاج، واملتمثلة في مركزية الدين إلاسالمي، حيث يعتبر 

 .املرجع في التفسير العام للوجود واملعرفة واملصير والقيم والهوية

يستقي أجوبته حول كل ألاسئلة السابقة من إلاسالم، وهذه حقيقة تاريخية  فاملجتمع املغربي املسلم

، وتبدو مركزية الدين إلاسالمي في منهاج املادة من خالل مقاصدها 0222وثقافية نص عليها دستور 

، ثم قضية القيم من خالل املقصد الحقوقي، [املقصد الوجودي] ألاربعة، بدءا بقضية الوجود

ر في املقصدين الكوني والجودي، كما تتجلى مركزية الدين إلاسالمي في قيم املادة من والعالقة مع آلاخ

خالل جعل التوحيد قيمة مركزية وباقي القيم ألاخرى خادمة لها، وتعتبر هذه املقاصد والقيم ضابطا 

  .تم استدعاؤه من محتويات ومضامينأساسيا ملا سي

عي إلى ترسيخ نموذج التدين املغربي القائم على اختيار كما سعى منهاج املادة على املستوى الاجتما

املذهب السني ألاشعري في العقيدة، واملذهب املالكي في الفقه، والتصوف السني في ضبط السلوك، 

وقد صرح  وثيقة املنهاج على هذه الاختيارات في املبادئ املوجهة .وإمارة املؤمنين في الاختيار السياس ي

 .لسلك الابتدائيلبرنامج املادة في ا
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من خصائص املناهج التربوية الحديثة مراعاة املتعلم وخصائصه النمائية وقدراته  : ألاساس النفس ي

ي واستعداداته، وذلك اعتمادا على ألاساس النفس ي أو التربوي كما يسميه البعض، أو النفس ي التربو 

  .تركيبا كما يسميه البعض آلاخر

لنتائج العلمية التي توصل إليها علم النفس التربوي في شكل نظريات يستمد هذا ألاساس أدبياته من ا

للتعلم، أو مقاربات ونماذج في التدريس تمتح من خلفيات نظرية متنوعة، وتشكل إطارا مرجعيا عاما 

 .لمنهاج وللممارسات الديداكتيكيةل

مع املنهاج التربوي املعتمد ولقد سعى منهاج التربية إلاسالمية الجديد إلى مراعاة هذا ألاساس انسجاما 

في املدرسة املغربية، والذي اعتبر ضمن مدخالته مقاربة التدريس بالكفايات ، لذلك نص منهاج التربية 

إلاسالمية على توظيف هذه املقاربة وفق منظور يستحضر إلادماج وتعبئة املوارد وتجاوز منطق الكم 

 .ريس الهادفصيل الذي ارتبط بالتدوإلاغراق في التجزيئ والتف

تبنى إال  ألن الكفايات ال ؛نص منهاج املادة على اعتماد الوضعيات تدريسا وتقويما ؛وتحقيقا لهذه الغاية

داخل الوضعيات، كما حدد بدقة كفايات كل سنة دراسية من خالل التنصيص على معاييرها 

 .يطلب من املتعلم تعبئتها لحلها وخصائصها، واملوارد التي

املداخل في املنهاج الجديد، تأسس على مقاربات تربوية معاصرة، تستثمر معطيات علم  كما أن اعتماد

 ؛والوثائق املصاحبة لها ،النفس التربوي، ونتائج الدراسات التربوية الحديثة، لذلك أكدث وثيقة املنهاج

اكتيكية وديد ،على أن املداخل ليس  بنيات مستقلة في املنهاج، وإنما هي مقاربات سيكوبيداغوجية

، شخصية املتعلم وفق صورة متكاملة وبناء املفاهيم وتملك القيم في تكامل لبناء ،الكتساب املعارف

تستحضر عالقة املداخل بالقيم واملقاصد، وتبرز التكامل الداخلي للمنهاج، وتساهم في ترشيد 

نسبة للمتعلم، املمارسات البيداغوجية والديداكتيكية داخل الفصول، وتعطي معنى للتعلمات بال

اعتمادا على البعد العملي، مع تخفيف املحتوى وإبراز الروابط على املستويات املعرفية والسلوكية 

 .واملوضوعية، بغاية تمرير الضروري من الدين استنادا إلى النموذج النبوي في التربية
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تجه من إمكانات تفسيرية يستند ألاساس املعرفي إلى معطيات نظرية املعرفة، وما تن  :ألاساس املعرفي 

وأنواعها وطرق اكتسابها، لذلك أولى املهتمون باملناهج الدراسية وتطويرها أهمية كبرى  ،للمعرفة

 .من خالل التأمل إلابستيمولوجي في طبيعتها وخصائصها ودور الذات واملجتمع في بنائها ؛لنظرية املعرفة

ن هما ألانطولوجية التى ترى أن املعرفة تلقن، ألن وقد نتج عن هذه الاهتمامات بروز نظريتين متقابلتي

لكن في املقابل نجد . لها وجود خاص، وهي مستقلة عن الذات التي عليها فقط أن تتلقاها وتراكمها

الفرضية البنائية التي ترى أن الذات سابقة على املعرفة، وهي التي تبني معرفتها وفق تجربتها الخاصة، 

ويبدو جليا أن منهاج التربية إلاسالمية تبنى الفرضية ألاخيرة لتنصيصه . وال تلقنوبالتالي فاملعرفة تبنى 

على مركزية املتعلم باعتباره هو من يبني معارفه وفق وضعيات تدريسية مركبة ودالة، كما تبرز الوثيقة 

إلاسالمية  وبما أن املعرفة .وأهمية التفاعل الاجتماعي في تلك العملية ،الطبيعة الاجتماعية للمعرفة

حقق  تراكما جعل من املستحيل إلاحاطة ولو بثلثها في عمر إلانسان كله، فإن الانتقاء أصبح حتميا، 

لذلك اعتمد املنهاج في استدعاء املضامين على الضروري من الدين بحسب سن املتعلم وسيرورته 

املعرفة الشرعية في املنهاج النمائية واملعرفية والوجدانية، وسياقه الاجتماعي والثقافي، لذلك جاءت 

إخالص العبودية هلل  وظيفية مرتبطة بمقاصد املادة التي تتغيى تحقيق كمال حرية إلانسان من خالل

 .تعالى وحده

ولتحقيق هذه املقاصد عبر املمارسة الصفية، تم ربط كل مقصد بمدخل من مداخل املادة، ومعلوم 

ف، فالتزكية مستمدة من القرآن والعقيدة وترتبط أن كل مدخل يستمد أصوله من مجال معرفي مختل

باملقصد الوجودي امللخص لفلسفة الوجود واملصير في إلاسالم، والاقتداء يستمد من السيرة النبوة 

ويرتبط باملقصد الكوني املجسد لعاملية إلاسالم ووحدة البشرية وتكامل النبوات، والاستجابة تستهدف 

والذكر واملناجاة وهي ترتبط باملقصدين الوجودي والكوني، بينما يرتبط تطهير الجسم والقلب بالعبادة 

مدخل القسط باملقصد الحقوقي املرتكز على قيم الحرية واملساواة والكرامة، أما مدخل الحكمة 

 فغايته السعي إلى بلوغ مرتبة إلاحسان ابتغاء النفع العام املرتبط باملقصد الجودي
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. 

 :وأهدافها فلسفة املادة ومقاصدها -0

لعل أول ما شكل معالم فلسفة جديدة في بناء منهاج التربية إلاسالمية هو التحديد املفهومي ملادة 

التربية إلاسالمية وتعريفها، ولئن كان ذلك سيعتبره البعض أمرا بديهيا أو من حواش ي الوثيقة وليس من 

سالك سيجد أنه تحديد أرادت من خالله متنها، فإن الخبير والباحث واملتتبع ملنهاج املادة بمختلف ألا 

الوثيقة الحسم في هوية املادة التي طاملا اجتدبتها تصورات مختلفة، وأثرت فيها ممارسات كثيرا ما كان 

 .ريةيرصدها املفتشون التربويون في زياراتهم التأطي

التربية إلاسالمية  بغرض القطع مع كل هذه إلاشكاالت والتصورات املتباينة، نص  وثيقة املنهاج على أن

مادة دراسية، تروم تلبية حاجات املتعلم الدينية، التي يطلبها منه الشارع حسب سنه وزمانه ونموه 

 .عقلي والنفس ي والسياق الاجتماعيال

تحديد موقع املادة في املنهاج الدراس ي ووظيفتها ومنطلقات : إن هذا التعريف يحسم أمورا كثيرة منها

ة تعليمية ضمن منهاج دراس ي ولها مفردات محددة ينبغي التزام املدرس بها، وذلك فكونها ماد. تدريسها

بغية تلبية حاجات املتعلم الدينية آلانية، التي يجب التركيز عليها بحسب أولويتها لدى املتعلم، مع 

ا، وهذا مراعاة خصوصياته النمائية، فال تثار معه إال القضايا التي له القدرة على استيعابها واكتسابه

 يقتض ى التصرف في املادة املعرفيةيقتض ى مستويات من النقل الديداكتيكي للقضايا املدرسة، كما 

 .ير حسب سن املتعلم ونموه العقليبالتقديم والتأخ

وكما أن املادة ألول مرة تم تعريفها بشكل واضح، فإنه كذلك ألول مرة تم التنصيص على مقاصدها 

ظريا وفكريا، غايته تقديم مضامين املادة ومعانيعا بشكل تربوي ووفق منهجية ألاربعة باعتبارها إطارا ن

واضحة، وعلى هذا ألاساس جيئ باملقصد الوجودي الذي يبرز الوجود الحق وهو هللا تعالى حيث 

 .اليوجد الكمال املطلق إال عنده، وغاية الوجود البشري عبادته وتعظيمه وتمجيده

شخص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ورسالته العامة لجميع الناس، فالدين رسالة كونية  أما املقصد الكوني فركز على
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 .للبشرية، ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص نموذج للبشرية يمكن أن يحل مشاكلها في كل زمان ومكان إن أحسنا تقديمه للعالم

مع هللا والنفس والغير، في الفردية والجماعية،  أما املقصد الحقوقي فيجمع الحقوق بأصنافها وأبعادها

حين يتأسس املقصد الجودي على مبدأ العطاء باتخاذ املبادرة ليتحقق النفع العام للفرد واملجتمع، 

 .مراتب الدين، وهي مرتبة إلاحسانبغية الوصول إلى أعلى 

على مستوى ألاهداف نص املنهاج في السلكين إلاعدادي والتأهيلي على عشرة أهداف كبرى، يروم 

حقيقها لدى املتعلم، تبتدئ بالتشبث بالهوية املغربية بكل مكوناتها وترسيخ عقيدة التوحيد والتعرف ت

على سيرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومقاصدها، مع تنمية إدراكه للمفاهيم الشرعية وتجريدها وتعميمها، 

لتنشئة على قيم التعايش وبناء وإدماجها في شبكة مفاهيمية ترتبط بما سبق وتنفتح على الالحق، ثم ا

 .الشخصية املتوازنة مع اتخاذ املواقف املناسبة، واكتساب املهارات املشتركة والخاصة

بني  إن تعريف املادة وتحديد مقاصدها وأهدافها ساهم في إبراز سمات منهاج التربية إلاسالمية الذي

 :على املرتكزات التالية

 .ي للمتعلم، وحسب تغيرات املجتمعنفس ي والعقلنمو املفاهيم والقيم حسب النمو ال -

استحضار هيمنة السورتين القرآنيتين في السلك إلاعدادي في كل سنة، والسورة القرآنية في كل  -

 .في التربية وفطرية العقيدة سنة في سلك التأهيلي مع استحضار مركزية النموذج النبوي 

 .  سبة لعمره، املسايرة لزمنهاستدعاء املضامين املالئمة لحاجات املتعلم، املنا -

 :قيم املادة ومداخلها -9

حول املتعلم، لذلك نص منهاج  تقوم املناهج الحديثة والبيداغوجيات املعاصرة على التمركز

التربية إلاسالمية ـ وهو الوحيد من ضمن جميع املواد ـ على قيم خاصة تعني املتعلم أساسا، 

ا حقيقيا بتحريره من كل ما سوى هللا، وذلك بربطه تساهم في بناء شخصيته وتخلق منه مؤمن

بمركز الجذب وهو التوحيد، لذلك كان  هذه القيمة هي املركزية، ومنها يستمد املتعلم حريته 

املؤطرة باالستقامة حتى ال تتحول لفوض ى، وهذه الاستقامة باملداومة عليها يرتقي املؤمن ملقام 
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 .هي القيم الخمس املنصوص عليهاإلاحسان الذي يورث صاحبه محبة، وهذه 

أما املداخل فيجب التنبيه أوال أنها ليس  مكونات أو وحدات أو دروس أو محاور كما قد يعتقد 

البعض، بل هي مفاهيم قرآنية ومنهج نبوي في التربية، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص بدأ بتزكية الناس بإخراجهم 

عز وجل، ثم تأسيس العقيدة الصحيحة في من ظلمات الشرك والجاهلية ووصلهم باهلل 

نفوسهم، مقدما لهم ملسو هيلع هللا ىلص النموذج بنفسه ليقتدوا به، ثم يطلب منهم أن يستجيبوا هلل في 

العبادات واملعامالت، قبل أن يأمرهم بإعطاء حقوق الناس على أساس القسط والعدل، ولكن 

غفروا ملن ظلمهم ويعفوا عمن أساء إليهم لم يقف معهم عند هذا الحد، بل كان يدعوهم أن ي

لكل هذا تعتبر املداخل . وهذا هو التعامل على أساس الحكمة...ويسامحوا من اعتدى عليهم

 مفاهيم قرآنية، تجسد النموذج النبوي في التربية والتنشئة وصناعة إلانسان اعتمادا على أوامر

ته ومداخل نفسه، فهو سبحانه وتوجيهات من خالق إلانسان، الذي يعلم تكوينه وكينون

كما أن هذه املداخل تمثل في تكاملها شمولية  ،[يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الأ:] القائل

 ،والسلوكية ،والوجدانية ،إلاسالم ومخاطبة النفس البشرية من جميع جوانبها الفكرية

ام إلاحسان مرورا باإليمان واملهارية، كما تمثل املداخل مراق في الدين من درجة إلاسالم إلى مق

 .كما في حديث جبريل عليه السالم

إذا كان  املداخل تمثل هذه الرؤية املتكاملة لبناء إلانسان فتفعيلها هو واجب ألاستاذ وغاية 

 .املادة ووظيفتها

 :عية واملنهاجية الختيار املداخلالاعتبارات التربوية والشر  - 0

نيات مستقلة وال مكونات أو وحدات، وإنما هي مقاربات سبق التنبيه إلى أن املداخل ليس  ب

وقد تم  .الكتساب املعارف وبناء املفاهيم وتملك القيم في تكامل وانسجام لبناء شخصية املتعلم

بناء املنهاج الدراس ي للمادة لجميع ألاسالك واملستويات الدراسية وفق تلك املداخل الخمسة 

 :الرئيسية وهي

  :مدخل التزكية -2
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ناء على التعريف الوارد في املنهاج يتضح أن هذا املدخل يخاطب في املتعلم الجانب الفكري والوجداني ب

ويستهدف بناء املتعلم من الداخل، بتنمية قيمه الروحية وترسيخ إيمانه انطالقا من القرآن الكريم 

، وفي القرآن الكريم وتعتبر التزكية من أعظم مقاصد البعثة النبوية. والعقيدة إلاسالمية الصحيحة

لقد من هللا على املومنين إذ بعث فيهم رسوال من ] :عدد من آلايات الدالة على ذلك، منها قوله تعالى

 [انفسهم  يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم

 :مدخل الاقتداء -0

 باعتباره على جانب التربية بالقدوة، اعتمادا على سيرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالتأمل في تعريفه نجد أنه يركز 

النموذج ألاكمل وألامثل، والهدف من هذا املدخل تمثل سيرة النبي واستخالص دروسها وعبرها، وبناء 

واعتمادا على هذا املدخل يحقق املنهاج الربط بين جانبي الفكر . املواقف املنسجمة مع الهدي النبوي 

وقد حث القرآن . هو ما يعرف ببداغوجيا القدوةوالوجدان، والتطبيق واملمارسة عبر تقديم نموذج، و 

 ...[لقد كان لكم في رسول هللا إسوة حسنة]الكريم على هذا ألاسلوب في التربية فقال سبحانه وتعالى

 :مدخل الاستجابة -1

يرتبط هذا املدخل بالجانب العملي من الشريعة املتمثل في العبادات واملعامالت، عبر التركيز على  

قاصدي للعبادات قصد تطهير القلب والجسم، لتأهيل املؤمن للعبادة شكرا وذكرا ودعاء الجانب امل

السديد للتكاليف الشرعية هو رجوع بها إلى ألاصل الذي كان   وهذا النظر. أمال في الفالح في الدارين

ا في عليه قبل انفصال التزكية عن ألاحكام، فاالستجابة الحقة هي التي تربط بين التكاليف وأثره

يأيها الذين ءامنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا :]فقه القلب، امتثاال لقوله تعالى/القلب

 ...[يحييكم

 : مدخل القسط -4

من مخلوقات ، والغير ،والنفس ،حق هللا :مدخل حقوقي يتعرف من خالله املتعلم مختلف الحقوق 

إلاسالم، ويربي املتعلم على التعامل بإيجابية مع  وهكذا يقدم هذا املدخل املنظومة الحقوقية في .وخلق
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 .أداء هذه الحقوق عدال وقسطا، بل ويتخذ مواقف رافضة اتجاه أي تجاوز لها

إن هذا املدخل يسعى إلى بيان العالقة بين أداء الحقوق وكمال العبودية هلل تعالى، مما يجعله 

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات :]لقوله تعالىمستدمجا ملا سبق من املداخل تزكية واقتداء واستجابة، 

 [وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط

  :مدخل الحكمة -5

غاية هذا املدخل أن تتعدى أثر التعلمات إلى الحياة اليومية للمتعلم، وفق منظور إحساني يستدعي 

متصاعد، بدءا من الفكر والوجدان  تعميم النفع واملبادرة إلى ألاعمال الصالحة، ويتحقق ذلك عبر ترق 

في التزكية مرورا بالسلوك والعالقة مع آلاخر في الاقتداء والاستجابة والقسط، وانتهاء باملسارعة إلى 

 [..ويعلمهم الكتاب و والحكمة]:الخيرات تقربا هلل تعالى في الحكمة، مصداقا لقوله تعالى 

 :كفايات املادة واملهارات التي تروم تنميتها -0

ن بين املستجدات التي جاء بها املنهاج الجديد ملادة التربية إلاسالمية، توظيفه ملقاربة الكفايات وفق م

منظور جديد، يسعى إلى إدماج وتعبئة املوارد وتجاوز سلبيات املناهج ألاخرى، التي غرق  في زخم من 

 .س باألهدافالكفايات املتسمة بالتجزيئ والتفريع، حتى أصبح  أقرب إلى نموذج التدري

تفاديا لهذا الخلل، صيغ  كفاية املادة بشكل دقيق، حيث تم تحديد معايير الكفاية وخصائصها 

واملوارد الواجب تعبئتها مع استحضار السياق، وقد جاءت الصياغة طويلة نوعاما قصد التنصيص 

طبعا في املوارد على كل ما سبق، كما جاءت بنفس املنوال في السنوات الثالث بكل سلك، مع اختالف 

 .املعبأة، والتي ترتبط بما يدرس في كل سنة

 :مثال لكفاية التعليم الثانوي إلاعدادي

في نهاية السنة الثالثة إعدادي، قادرا على حل وضعيات مشكلة مركبة ودالة موظفا "ة"يكون املتعلم 

بأسماء هللا الحسنى وتمثالته املتعلقة [سورة الحشر والحديد]مكتسباته املرتبطة بالقرآن الكريم
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تعظيما ومحبة وبأهمية الدين في تزكية حياة الفرد واملجتمع ، ومعارفه حول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وشمائله 

وهديه محبة واقتداء ، وأن يدمج ما اكتسبه من موارد حول حقوق هللا والنفس والغير والبيئة وما 

 .اط واملبادرة والسلوك إلايجابير يرتبط بذلك من قيم وممارسات تعبر عن الانخ

رغم تشابه الصياغة ومحاولة تدقيق الكفاية الخاصة بكل سنة، فإن التفاوت في بعض العبارات غير 

مفهوم وال مبرر، فاملالحظ أن كفاية السنة الثالثة لم تنص على تعبئة موارد مدخل الاستجابة مع 

 .لكفايتين السابقتينالتنصيص على املحبة والاقتداء وهو ما لم يحضر في ا

 :املهارات التي تروم املادة تنميتها

ألول مرة تم تحديد مهارات خاصة بمادة التربية إلاسالمية، فلقد كان  املادة مشتتة على مستوى تحديد 

املهارات التي كان  تبلغ من الكثرة والتعدد ما يجعل حصرها غير ممكن، فباألحرى الاشتغال على 

 .تنميتها

قد حدد املنهاج مهارات تبتدئ من سلك الابتدائي وتترقى وتتنامى عبر ألاسالك الثالثة، وبالتالي أما آلان ف

فالعملية التدريسية يجب أن تنصب على هذه املهارات ألاساسية والتي حددها إلاطار املرجعي للسنة 

 :إعدادي في س  مهارات وهي الثالثة

 ؛حفظ النصوص الشرعية والاستشهاد بها .2

 ؛ن املعارف ألاساسية املكتسبةالتمكن م .0

 ؛توظيف املفاهيم الشرعية وتحديد خصائصها .9

 ؛تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها .0

 ؛استخراج القيم وتوظيفها .2

 .تحديد املواقف والتعبير عنها وتعليلها .1
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هارة وقد أورد املنهاج مهارات أخرى لم ينص عليها إلاطار املرجعي، حيث نجد في املنهاج خمس عشرة م

ومن املهارات التي أوردها املنهاج نذكر تمثل . أخذ منها إلاطار املرجعي فقط س  مهارات كما أسلفنا

أخالق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإتقان العبادات وطرح إلاشكاليات وصوغ الفرضيات والتمييز بين أنواع الحقوق 

 .وبناء قيم املبادرة إلايجابية لتحقيق النفع العام

نبغي على ألاستاذ أخذه بعين الاعتبار تدريسا وتقويما هو التركيز باألصالة على املهارات املنصوص وما ي

عليها في إلاطار املرجعي، وبالتبع على باقي املهارات الواردة في املنهاج فقط، كما ينبغي بناء املهارات 

 .وتقويمها وظيفيا وضمن وضعيات وليس بشكل مستقل ومعزول

 :الانسجام في منهاج التربية إلاسالميةالتكامل و  - 1

رغم أن وثيقة املنهاج لم تقدم تعريفا إجرائيا ملعياري التكامل والانسجام املنصوص عليهما، إال أن 

يساعدنا على استخالص أسس  ؛وترابط قضاياها ،وبنية مفاهيمها ،التأمل في فلسفة املادة

 ،واملواضيع ،التتابع والترابط بين املفاهيمومحددات هذا التكامل والانسجام، وذلك على مستوى 

 ،واملواضيع ،وكذلك على مستوى الترتيب املعلل للمفاهيم .دون حدوث قطائع غير معللة ،والقضايا

أو التدرج املبني على  ،أو الاستنتاج ،والقضايا املعالجة في سلك إلاعدادي، وهو تعليل باالستقراء

 .تيب الزمنيأو التر  ،أو مستوى التجريد ،السهولة

كما يبرز التكامل والانسجام في مفردات املنهاج على مستوى نمو املفاهيم حسب الدروس 

 .والسنوات، وكذلك حسب الوحدة ونسبة التغطية والدمج

سلك إلاعدادي، واملالحظة نفسها تنسحب على سلكي الابتدائي والتأهيلي، الفالدارس ملنهاج املادة ب

ومرتب  ،ومترابط ،ملستوى ألافقي حيث تعالج املفاهيم بشكل متتابعيجد أن التكامل محقق على ا

ففي السنة ألاولى إعدادي يدرس املتعلم في مدخل الاقتداء أربعة دروس  .داخل املدخل الواحد

بشكل متتابع، تبدأ بدرس البعثة، ثم ثبات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ثم صبر السابقين ألاولين، ليختم بدرس 

وصبرا من صحابته  ،ومعلوم أن البعثة اقتض  ثباتا من النبي ملسو هيلع هللا ىلص .التآلف والتشاور  :قمدار ألار 

وقد كان  دار ألارقم مقرا  .ملا واجهوه من ردود عنيفة من قبل املشركين ؛رضوان هللا عليهم
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ه من صد وما تواجه ،والتشاور في أمر الدعوة ،والثبات ،قصد التربية على الصبر ؛الجتماعهم

 .وإعراض

ففي مدخل القسط السنة الثالثة يدرس  ؛وبنفس الرؤية بني  كل املداخل وفي السنوات الثالث

التنظيم والتخطيط، فحق  :ثم حق النفس تقوى هللا، :حق هللا :املتعلم تتابعا املواضيع التالية

  .الاعتناء بجمال املحيط :إمارة املؤمنين، ليختم بحق البيئة :الغير

من  التيا يقف املتعلم بتدرج وترابط على الحقوق التي هي كلها حق هللا، فينطلق من التقوى وهكذ

ومن مقتضيات هذا التنظيم وجود نظام  .الستثمار الحياة الدنيا ؛والتخطيط ،مقتضياتها التنظيم

وبناء املواطن الصالح الذي يعتني بكل  ،ويساهم في الحقوق  ،والاستقرار ،سياس ي يضمن ألامن

 .ومنها املحيط القريب والبعيد ،املجاالت

تتطلب من املدرس حسن  هفإن مقتضيات تنزيل ؛وإذا كان هذا ألامر جليا على مستوى التنظير

التعامل مع املنهاج عامة، وذلك بدءا من الشطر القرآني املؤطر للوحدة الديداكتيكية، والذي عليه 

سيمات الواردة في الكتب املدرسية، ثم يعمل على أن يحسن تحديد بدايته ونهايته دون اعتماد التق

حصر القضايا ألاساسية الواردة فيه والتي لها عالقة بما سيدرس في باقي املداخل، وذلك حتي يتم 

التأسيس لها في الدرس القرآني واستثمار ذلك في تحليل دروس املداخل، مع ضرورة مراعاة هذا 

 .في التدريس التكامل والانسجام في التقويم كما روعي

 :موجهات عامة لتدريس املادة - 4

يتفق الجميع في بيداغوجيا الكفايات على أن املتعلم هو املركز وحجر الزاوية ضمن أقطاب املثلث   

 ،باعتباره ليس فقط منشطا ؛يقلل أبدا من الدور ألاساس ي لألستاذ الديداكتيكي، لكن ذلك ال

كتابات التربوية الحديثة، فهذه رؤية اختزالية لوظائف كما تذهب إلى ذلك الكثير من ال ،وموجها

 :ألاستاذ في ظل املقاربة بالكفايات، والتي تتجلى على ألاقل في آلاتي

 :ألاستاذ مؤلف وضعيات ديداكتيكية
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 ؛فإن الكفايات ال تبنى وال تقوم ؛من املسلم به ديداكتيكيا، وكما سبق  إلاشارة في هذه املوجهات

ألن الوضعيات  ؛وبما أن الكتب املدرسية ال يمكن أن تقترح وضعيات جاهزة .عياتالوض إال في إطار

فإن ألاستاذ هو  ؛ينبغي أن تطلق من واقع املتعلم وتراعي حاجياته وفق ألاساسين البنائي والاجتماعي

 ،أو ضمن فرق تربوية ،سواء قام بذلك بمفرده ؛املؤهل لبناء وضعيات تتوفر فيها هذه الشروط

 .ت املمارسة املهنيةوجماعا

 :ألاستاذ كاشف للتمثالت 

املتعلم ال يأتي للقسم صفحة بيضاء، بل يحمل معه معارف سابقة وإجابات أولية حول القضايا 

ودور ألاستاذ حاسم في  .التي سيدرسها والتي يحمل عنها تمثالت استقاها من وسطة السوسيوثقافي

تستدعي من املتعلم إبراز تمثالته بحثا عن حل  تحتوي عوائق ؛ووضعيات مركبة، توفير فضاء حر

  .للوضعية، وذلك بتحفيز وتوجيه من ألاستاذ

 :ألاستاذ مدير للتفاوض 

ومع  ،ة للمتعلم مع املدرسيعبر تفاعالت اجتماع ؛يبني املتعلم تعلماته وفق النموذج السوسيوبنائي

عليه أن يحسن قواعد التواصل  ويتم ذلك تح  إدارة ألاستاذ الذي .حول موضوع التعلم ،أقرانه

للكشف أوال عن تمثالتهم، ومن ثم إيصالهم  ؛والتفاوض مع جماعة القسم ،وإدارة الحوار ،الصفي

لقناعة عدم كفاية هذه التمثالت لتجاوز عوائق الوضعية املطروحة، وبالتالي الاستعداد لقبول 

 .التعلمات الجديدة وتعديل التمثالت

 :وهات البيداغوجية لتوظيف املواردريانيألاستاذ مقترح للس

وألنماط التعلمات  ،مراعاة للذكاءات املتعددة ؛تنص املقاربة بالكفايات على تنويع وسائل الاشتغال

ا املعلومات املختلفة، ونظرا للثورة الرقمية التي نعيشها، وللحاجة امللحة إلدماج تكنولوجي

وتثمينها لنمط التعليم عن  ،نماط التربوية املختلفة، خاصة مع تبني الوزارة لأل والاتصال في التدريس

خصوصا  ؛وهات تعليمية توظف مختلف املواردفقد أصبح ألاستاذ مطالبا باقتراح سناري ؛بعد

 .واستثمارا مليوالت املتعلمين ومهاراتهم ،وتجويدا للدرس ،وذلك ربحا للوق  .الرقمية



146 
 

ليه أن يشتغل عليها ويستحضرها في إذاكان  هذه بعض مهام املدرس عموما، والتي يجب ع

فإن مدرس التربية إلاسالمية بسلك إلاعدادي عليه أن يلتزم في تنزيله  ؛التخطيط والتدبير والتقويم

والتكامل الداخلي للمادة، متجاوزا  ،واحترام الانسجام ،ملفردات املنهاج بالشرط الديداكتيكي

وأن يكتفي في بناء الدرس بمحاوره ألاساس  م،التدريس الخطي للكتاب املدرس ي، فهو كتاب املتعل

 :لتي تتكون دائما من ثالثة محاور ا

 ؛املفهوم، وهذا في بداية كل درس :املحور ألاول 

 ؛والربط ،والتحليل ،العالقات :املحور الثاني

 .يعتمد على جانب السلوك وفعل املتعلم :املحور الثالث

 :موجهات خاصة لتدريس املادة - 8

خاصة تتعلق بمراعاة طبيعة املادة املعرفية التي يستقي منه املدخل، وذلك عند املوجهات ال

التدريس والتقويم، فالخصوصية إلابستيمولوجية للمعرفة الشرعية تختلف بحسب الحقول، 

 ،وكليتها ،فرغم التنصيص على وحدة املادة .والتقويم ،وهذا الاختالف ينبغي مراعاته في التدريس

 .ندرس العلوم الشرعية، ولكن في املقابل نستقي من هذه العلوم ألننا ال ؛كوناتهاوعدم الفصل بين م

فاملفهوم العقدي يختلف عن  ؛وبالتالي وجب مراعاة ذلك عند التعامل مع املفاهيم الشرعية

، ومراعاة ذلك ييسر التعلم ويرشد عمل ...وهذا ألاخير يختلف عن املفهوم السيري  ،املفهوم الفقهي

لذلك نقترح أن يبنى درس التربية إلاسالمية حسب املداخل في سلك إلاعدادي وفق  ألاستاذ،

 :التوجيهات التالية

 مدخل التزكية بالقرآن كريم :أوال

قضيتها الكلية، والتي سيتم العمل /موضوع السورة إن تحديد :تحديد القضية الكلية للسورة املقررة

وتحويلها  ،وإدماجها ،حتى يتسنى إعادة تركيبها ؛يةوجزئ، على تحليلها وتفكيكها إلى عناصر صغرى 

إلى امتدادات قيمة وسلوكية، يعتبر إطارا ناظما  ملعاني آياتها، وموجها لعمل ألاستاذ، ومانعا لشتات 

أسباب /أو معنى اسمها ،سبب تسميتها :ذهن املتعلم، وهو يتم انطالقا من التعريف بالسورة
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، مناسبتها ملا قبلها وملا (حسن الاختتام) ، خاتمتها(عة الاستهاللبرا) صدرها/موضوعها/نوعها/نزولها

للمفاهيم الواجب التركيز  كما يعتبر موضوع السورة املعيار املحدد .(التناسب بين السور ) بعدها

هيمنة  كما ينبغي استحضار .عليها، مع استحضار قيم املادة ومقاصدها املنصوص عليها في املنهاج

بشرط أن يتم ذلك بشكل مرن، تفاديا للتعسف ولي  ؛على املداخل وتأطيرها لهاالسورة القرآنية 

  .أعناق النصوص وتنزيلها في غير منازلها

 :تقسيم السورة -

وعناصر  ،التي تتحدد من خالل التناسب القرآني ؛الضابط في تقسيم السورة هو وحدة املوضوع

ملوضوعية للسورة، وألاستاذ ليس ملزما السياق، مع تجنب التقسيم إلى مقاطع تسيئ  للوحدة ا

 .بالتقسيم املعتمد في الكتاب املدرس ي

 :التعاقد مع املتعلمين على بداية ونهاية املقطع -

إلاشكال /التقديم لهذا املقطع بمدخل مناسب ومشوق للمتعلمين ،يتضمن القضية الفرعية

لكبرى للسورة وما تتضمنه من الرئيس الذي تثيره مضامين هذا املقطع، وذلك لتوضيح املالمح ا

 .حقائق وأحكام وقيم تربوية

 :الرؤية الشمولية

املدرس مطالب باستحضار الرؤية الشمولية القرآنية في تناول قضية أو مفهوم، خاصة وأن أغلب 

 .املقررة تتناول قضايا عقدية ويتكرر ورودها على املتعلم، فيجب استحضار ما سبق تدريسه السور 

 :نفسيا وعقليا لتلقي الوحي إعداد املتعلم

يجب أن يحضر مقام الذكر والخشوع على سبيل التعبد بما يتطلبه الحال واملقام من استحضار 

القلب وإلقاء السمع، وهو ما ينبغي على ألاستاذ التنبيه إليه والتذكير به عند كل مدارسة، بحيث 

ت وهي تتنزل على قلبه، ألن هذا الكتاب يصغي املتعلم إلى هللا تعالى وهو يخاطبه فيبصر حقائق آلايا

 .خطاب حي ورسالة متجددة في كل حين ولكل أحد

 :النموذجية/القراءة التوجيهية
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أو تجويدا حسب إلامكان، بشرط الالتزام برواية ورش عن نافع من طريق  تتم هذه القراءة ترتيال

، [أستاذ/تلميذ متقن/شرطةأ]مع الحرص على تنويع مصادر هذه القراءة ألازرق واختيار الداني،

ويمكن أن تتم القراءة التوجيهية ألكثر من مرة حتى يحصل الاستئناس وترتفع جزئيا صعوبة التالوة 

وجل ،  عند املتعلم، املطالب بالتعود على حسن إلانصات والتفاعل الوجداني مع كتاب هللا عز

 .وتمييز قراءته عن غيره من النصوص

 :قراءة املتعلمين

،مع [تلميذ ـ تلميذ]القواعد واعتماد التصحيح التبادلى أوال ملتعلمين على الترتيل ومحاكاةتدريب ا

 في املقطع، واعتماد التدرج في تلقينها أداء وتقعيدا، التركيز  على القاعدة التجويدية ألاكثر بروزا

 .لتجزيئيةيفات النظرية وألاحكام ابدل إلاغراق في التعر  وتغليب التدريب على تطبيق القاعدة

ولتيسير التدريب على القراءة والرفع من عدد القراء في الحصة يقسم النص إلى مقاطع حسب 

كما يمكن التغلب على العوائق البصرية والقرائية للقرآن الكريم باستثمار أسئلة إلاعداد .. املعنى

مالء العربي ونقله القبلي، بحيث يطلب من املتعلمين تحديد ما كتب في املقطع بما يخالف قواعد إلا 

 ...بلون مغاير لدفتر إلاعداد

 :الشرح السياقي/تذليل الصعوبات اللغوية

شرح ألالفاظ القرآنية حسب السياق والنظم القرآني، لتدريب املتعلمين على توظيف البعد السياقي 

رب الستنتاج املعاني، مع الحرص على اعتماد الشرح الوظيفي ذو البعد القيمي اعتمادا على أق

املعاني إلى مدارك املتعلمين لتذليل عقبات الفهم أمامهم وإثراء معجمهم الخاص بكلمات السماء 

 .التي صنع  املسلم الحق

 .تيسير تحديد املعنى إلاجمالي قد يكتفى أحيانا بشرح آلاية كاملة بدل املفردات ، ألن القصد

 :تحديد املعاني/حصر مضامين املقطع

طع، وتحديد بداية ونهاية كل مقطع، ثم استخالص مضامينه الجزئية يتم تقسيم النص إلى مقا

وذلك باستحضار قضايا املداخل ومفاهيمها وإشكاالتها، من خالل التدرج مع املتعلمين، ولف  
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انتباههم  إلى جمالية ألاساليب اللغوية والداللية في القرآن 

 .....[.النداء/التعجب/إلاغراء/النهي/ألامر]الكريم

اغة املضامين يتم الاعتماد على املصادر والجمل الاسمية املوجزة، فهي ألانسب لالختصار عند صي

على  ، ولتحقيق ذلك يحرص ألاستاذ....[بيانه سبحانه/نهيه تعالى/أمره تعالى]والتدقيق والتركيز

 ....بما يأمرنا تعالى في آلايات؟ :يقول  مضمون آلايات؟ ما :تدقيق ألاسئلة، فبدل أن يقول 

 اء املفاهيم الشرعيةبن

يتم الاشتغال في كل مقطع على مفهوم أو مفهومين ـ على ألاكثرـ لهما عالقة 

سلطة النقل الديداكتيكي الختيار املفهوم  وهنا يوظف ألاستاذ...(ألامانة/التوحيد/الصبر)باملداخل

ناسبا مع املستوى  وينبغي أن يكون هذا املفهوم مت املنتقى ، رغم احتمال النص القرآني لعدة معاني،

مع  العمري للمتعلمين، ويعتمد في تقديمه التعريف الوظيفي وليس التعاريف العلمية الدقيقة،

وعدم تحويل مناسبة التدبر  تجنب إلافراط في نقل تفاصيل كتب التفسير واختالفات املفسرين،

 .وتساؤالت الباحثين إشكاالت الكبار إلى إثارة

 :استخراج ألاحكام

البد من تدريب املتعلم على استنباط ألاحكام  لكريم منهج حياة، فيه أحكام وتوجيهات، لذاالقرآن ا

 .بنظرة شمولية للسورة القرآنية، ومحاولة فهم عالقة ألاحكام بعضها ببعض

 :جرد القيم الواردة في املقطع

لجة املفاهيم تحديد هذه القيم وربطها بشبكاتها، مع التدرب على توظيف املقاطع القرآنية في معا

 .والقيم الواردة في املداخل ألاخرى تأصيال واستشهادا

 :استخالص الدروس والفوائد

 .حيث يتم ربط التعلمات بحياة املتعلم وواقعة املعيش من املحطات املفصلية في الدرس القرآني،

 :التقــــــــــويم
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تهدف مختلف املهارات ألاخرى يتم التقويم اعتمادا على أسئلة متدرجة تبتدئ باالستظهار، ثم تس

 ....مثل الاستشهاد والاستدالل والدفاع عن الرأي

 :الدعـــــــــــم

 .رات املرصودة لدى بعض املتعلمينيتم اعتماد نصوص قرآنية أخرى لتقوية املهارات ومعالجة التعث

 مدخل التزكية بالعقيدة :ثانيا

ه وهيمنته وخصوصياته، أما باقي املداخل تم التفصيل في موجهات الدرس القرآني نظرا ملركزيت

ومن  .فستركز التوجيهات على ألاقل ألادل الذي يشكل بوصلة للمدرس ينطلق منها ويسير على هديها

 :أهم موجهات تدريس مدخل التزكية بالعقيدة أشير إلى ما يلي

ص الشرعي كما ــ الحرص على التأصيل الشرعي للمفهوم العقدي إلعادة اللحمة بين العقيدة والن 

 .كان  في أصلها قبل تسرب الخالف الكالمي للدرس العقدي

ــ التأسيس للمفهوم العقدي الذي سيدرس في مدخل التزكية بالعقيدة في درس القرآن الكريم، ألن 

املفاهيم العقدية املقررة مستخرجة من السورة، ولذلك يبدأ التعرف على هذه املفاهيم حين دراسة 

 .وعلى ألاستاذ أن يعي ذلك ويستحضره في تخطيطه الشطر القرآني،

كان  مطلوبة في كل  ــ ضرورة الانطالق في درس التزكية بالعقيدة من الوضعية املشكلة، فهي إذا

الدروس، ففي درس التزكية تبرز الحاجة إليها أكثر، ألن خصوصيات املفاهيم العقدية والثقافة 

 .ملوضوعاملجتمعية تجعل التمثالت متباينة حول ا

ــ الوضعية املشكلة في مدخل التزكية بالعقيدة تحتاج لجهد خاص في بنائها، لخصوصية املفهوم 

 .العقدي الذي يغلب عليه التجريد ويتسم التعامل معه بحساسية خاصة

 .ــ الانتباه لإلشكاالت التي يطرحها املفهوم العقدي إبستمولوجيا وواقعيا ووظيفيا

 .ار النصوص البنائية املعتمدة في تقريب املفهوم العقدي للمتعلمــ ضرورة الدقة في اختي

ــ ضرورة استحضار البعد النسقي في املفاهيم العقدية، فالغيب مرتبط بالوحي، والوحي جزء من 

 ...إلايمان وإلايمان باملالئكة من أركان إلايمان
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عند استدعاء املثال واملثال ــ ضرورة مراعاة النمو العقلي للمتعلم عند بناء املفهوم العقدي و 

 املضاد، فمتعلم سلك إلاعدادي في بداية مرحلة التجريد

ــ من مداخل تقريب املفهوم العقدي اعتماد القصة والربط باملعالم الكونية امللموسة والتوسل 

 بالسلوكات املترجمة للمفهوم

 مدخل الاقتداء: ثالثا

 
 
 :دي في آلاتيجمل موجهات تدريس هذا املدخل في سلك إلاعداأ

 .ــ تشخيص تمثالت املتعلمين حول الحدث السيري ومفاهيمه

ــ الدخول للموضوع بتوطئة تاريخية مؤسسة للحدث، ومحفزة على املشاركة في بناء الدرس، بشرط 

 .أن تكون التوطئة مراعية ملستوى املتعلمين العقلي والنفس ي

توظيف املتاح من الوسائل ملا لذلك من  ــ عرض الحدث السيري مقسم ملحطات زمنية مترابطة مع

 فوائد على مستوى التحفيز والتشويق والتعلم

 سباب والنتائجتاريخ الحدث لبيان العالقة بين ألا ــ استثمار 

ــ استخالص العبر والدروس من الحدث السيري باعتبارها مخرجات سلوكية عملية تترجم أهداف 

أساس ي في سلك إلاعدادي، حيث التركيز على  ، وهذا ألامراملدخل وتنمي حب املتعلم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

 الدروس والفوائد

 ــ ربط املدخل بمقاصد املقاصد وقيمها، خاصة املقصد الكوني وقيمة املحبة

  .ــ استحضار الترابط والتكامل والانسجام بين دروس املدخل وبينه وبين باقي املداخل

 مدخل الاستجابة: بعارا

لذلك ينبغي مراعاة هذا ألامر في التدريس وذلك  ؛هذا املدخل في مجملها ذات بعد عملي دروس. 

 :باالستئناس باملوجهات التالية

ــ اعتماد ثالث وضعيات في الاشتغال على هذا املدخل، وضعية ديداكتيكية لالنطالق، ووضعية 

بناء املفهوم الفقهي، ووضعية  إدماجية يتدرب فيها املتعلم على استدماج مكتسباته املعرفية أثناء
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 .تقويمية تقيس مدى قدرة املتعلم على توظيف مفاهيم الاستجابة املكتسبة عمليا في حياته

أو الحديثية، مع تمهير املتعلم على  ،ــ توظيف النصوص الشرعية بنائيا سواء النصوص القرآنية

 .تحليل هذه النصوص باستخراج أحكامها وقيمها ربطا باملدخل

ومفاهيم درس الاستجابة، خاصة وأن  ،لتقريب مضامين ؛وموارد مختلفة ،اعتماد أسناد متنوعةــ 

 ...املوارد كثيرة فيما يتعلق بهذا املدخل، مقاطع مصورة للصالة والحج والوضوء

ــ التركيز على الجانب العملي في هذا املدخل من خالل تدريب املتعلمين على أداء العبادات وتطبيق ما 

 وه، واستثمار بيداغوجيا الخطأ في هذا املدخلتعلم

ــ تنويع فضاءات التعلم باستثمار قاعة الصالة واملكتبة، مع اعتماد أساليب التعلم النشيط 

 ...كتقمص شخصية الخطيب وأداء ركعة من الصالة

منزلية ــ الانطالق من واقع املتعلم وما يالحظه حول املمارسات التعبدية، وتكليفه بإنجاز واجبات 

 ....حول املمارسات التعبدية انطالقا من محيطه، كتلخيص خطبة الجمعة أو وصف مسجد الحي

 :مدخلي القسط والحكمة:خامسا

تم دمج موجهات املدخلين لوجود بعض التقارب بينهما على مستوى املفاهيم والقيم املعالجة، 

كيز عند تدريسهما على املوجهات خاصة وأن املدخلين يغلب عليهما البعد القيمي، لهذا وجب التر 

 :التالية

 .ــ الانطالق من وضعيات مستمدة من الواقع اعتمادا على قصة دينية أو اجتماعية

 .ـــ تعزيز مقاصد دروس هذا املدخل باملكتسبات املحصلة في القرآن الكريم والسيرة النبوية

 .ق بالقيم موضوع الدرســ حفز املتعلم على سرد أحداث ووقائع من الحياة اليومية تتعل

وضوع الدرس، مثل جمع املقاالت أو الصور أو القصص ملتعلم على إنجاز واجبات تتعلق بمــ حفز ا

 .التي تعالج القيم موضوع الدرس

ــ اعتماد بطاقات لتتبع سلوك املتعلمين في الفصل واملدرسة لتعزيز السلوكات الجيدة وتقويم 

 .السلوكات غير السليمة
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 .فال أنشطة إلادماج وإبراز التكامل بين املداخل عند الانتهاء من درس الحكمةــ عدم إغ

 قويم في  مادة التربية إلاسالميةالت -8

طفرة نوعية على مستوى التنظير، وبنسبة أقل على مستوى  0221عرف التقويم مع املنهاج املعدل في 

لمية أو هو غاية في حد ذاته، بل أصبح التنزيل، فلم يعد التقويم هو منتهى العملية التعليمية التع

ر جزءا أساسيا من التكوين وبناء يساوقها في مختلف املراحل، ويعتب جزءا ونسقا من العملية املذكورة

 .التعلمات

نظام التقويم  املتعلق بتحسين وتطوير20وفي سياق تفعيل القانون إلاطار، وخاصة املشروع رقم 

نظام التقويم باملادة مستجدات هم  بالخصوص إضافة فرض  عرف ؛والدعم املدرس ي والامتحانات

وذلك حسب ما مفصل في املذكرتين  ،موحد على صعيد املؤسسة في املستويات الانتقالية وإلاشهادية

شتنبر، باإلضافة للمقرر 21الصادرة في  242×02و 0202شتنبر22الصادرة في  242×02: الوزارتين

 .0202شتنبر02بتاريخ 0200ـ 0202نة الدراسيةبشأن تنظيم الس 240ـ  02الوزيري 

اقبة املستمرة وأصنافها  :املر

 .فرضان في كل أسدس لجميع املستويات وألاسالك :فروض صفية 

ء نهابعد إلك ، وذقيقةد 12وز ال تتجادة لفصل في حصة محداخل داتنجز ، تقويميةوض هي فر

 : لتاليةاسة لخماخل المدالك في وذ ،لبرنامجاخل اضيع من مداسة مودرا

، ومجموعها فرضان لحكمةا ،لقسطا ؛الستجابةا ؛اءالقتدا ،ةلعقيدا+ آنلقرالتزكية امدخل 

 .كل دورة، وتجري وفق ضوابط محددة كتابيان في

 :لكتابيةوض الفرابط اضو

ء هما موجهين لبنارباعتبا ؛لمرجعي للتقويمر اإلطات امقتضياو ،دةلماج امنهار ستحضاا -

 وض؛ لفرا

 ؛ سيى دراكل مستوت كفاياة عاامر -

  ز؛لمخصصة لإلنجاالزمنية ة المدوا ،يسرالدى المستوة اعاامر -
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، لشرعيةص النصوا) د ألسنااتستثمر مختلف  ،مناسبة ،مركبةو ،لةداتقويمية ت ضعياء وبنا -

 .(ظيفيولوثائق بشكل امختلف 

ية رلمهات المستوياا فيهاد تحد  ؛(لتقويماذة اجذ) ، خاصةاذة في جذوض لفراضيع اتحضير مو -

 . لتنقيطاسلم وإلجابة اعناصر ا كذ، ولمتعلمينى اتقويمها لداد لمرا

اح قتروا ،لتعثراصد مظاهر ، ور سةولمحرالكتابية وض الجماعي للفراتخصيص حصة للتصحيح 

 ؛لمناسبةالمعالجة والدعم ل اشكاأ

لتنقيط اسلم وابة إلجامرفقة بعناصر ة لمستمراقبة المروض اضيع فراموق لحاأو إ ،ينوتد

 ص؛لنصوافتر دتصحيحها في وض ولفرا اءجرإيخ ارتوو

 ؛لتحرير مصححةوراق ابأ، ولتقويميةاألنشطة المستحقة في المؤسسة بالنقط ة إدارة افاامو

 .لضابطة لذلكل اآلجاام احتر، والتالميذء الياوأو ،لتربويينالمفتشين رة اشاإهن رلوضعها 

اقبة املستملعامة دئ المباا  :  رة في مادة التربية إلاسالميةللمر

 : آلتيةدئ المبااحسب ة لمستمراقبة المراتنظم 

ألطر وا ،لجديدج المنهااثيقة ر ولك باستثماوذ ؛دةلماالمستهدفة من ت الكفايار استحضاا -

 ؛لخاصة بهااية دإلشهات المنظمة لالمتحاناالمرجعية ا

 ؛ ئيالجزوالتكويني ا/يلتربوا: في بعديهاة لمستمراقبة المراظيفة ة وعاامر -

 ؛لمتعلمالتي يحصل عليها النقطة ، أي ائيالجزالبعد اقبة في المرال اختزم اعد -

لمعالجة وا ،لدعماءات اجرذ إالتخاات لتعثراعلى ف للوقو ؛ةلمستمراقبة المرانتائج ر ستثماا -

 ؛ يةور لضرا

 .لمعرفيةاتيجيته استروا ،لمتعلمرات اتصوت وتمثالى على مستوا غوجي مؤشرالبيدالخطأ ر اعتباا
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 : ةلمستمراقبة المراف اهدأ

 : آلتيةاف األهداتحقق ة أن لمستمراقبة المروض اينتظر من فر

ارد لموء اساإرعلى و ،لتعلماجهم في ركيفية تدو ،لمتعلمينالمستمر على تحصيل ف التعرا -

 ؛ يسرلتداسابيع من أبعد 

اف ألهداها محصلة كل راعتباب ؛لمرحليةت الكفاياوا ،افألهداتحكمهم في ى صد مدر -

 ؛لتعليميةا

 ت؛ لكفاياوا ،لتعليميةاف األهدالتي تفصله عن المسافة اكل متعلم على ف تعر -

 ،تصويب تعلماتهمو ،نتاجاتهم بقصد معالجتهاإلمالحظة في المتعلمين ات اتشخيص تعثر -

 ؛ لتعليمياهم رتصحيح مساو

مساعدتهم على و ،يسيةرلتدااتهم سرتي منتظم لمماذابتقويم م لقيااسين من رلمداتمكين  -

 . لمعالجةوالدعم اجل أتدخلهم من ل على معرفة مجاو ،لمتعلمينانتائج ر صد تطور

 ط؛ النضباواظبة الموواكة رلمشاالمتعلمين على احفز  -

ت لمتعلماوالمتعلمين ر اموء ألياأوحاطة ل إمن خال ؛ةألسرواسة رلمدالعالقة بين ابط ر -

ل سيهم حورمدراء آعلى ع الطالاتمكينهم من ، وهمدالت أولحاصلة في تعلماات ابالتغيير

 .كلسلووا ،ظبةالمووا ،كةرلمشاوا ،لتحصيلا

 :فرض موحدعلى صعيد املؤسسة في كل أسدس



156 
 

وألاسالك املعنية بهذا الفرض بالنسبة  ،فصل  نسبيا املذكرتان املشار إليهما أعاله في املستويات 

وإلاعدادي، وبقي  بعض إلاشكاالت عالقة في انتظار  ائيالابتدملادة التربية إلاسالمية في سلكي 

، باإلضافة للمضامين والشعب املعنية في سلك التأهيلي صدور مذكرة أخرى لتحديد املستويات

 .لتي ينبغي أن يغطيها كل فرض موحدا

  :إلسالميةا لتربيةدة اما فية لموحدت االمتحاناا

يجتاز تالميذ السنة الثالثة  ؛ذي سبق  إلاشارة إليهباإلضافة لالمتحان املوحد على صعيد املؤسسة ال

ويقتصر على تقويم مكتسبات ألاسدس الثاني، بينما  .إعدادي املوحد الجهوي نهاية املوسم الدراس ي

ويشمل مكتسبات  .يجتاز تالميذ السنة ألاولى باكالوريا الامتحان املوحد الجهوي في نهاية السنة

 . ألاسدسين معا ألاول والثاني

وجداول التخصيص بالنسبة  ،واملهارات ،وقد حدد إلاطار املرجعي لكل سنة الكفاية املطلوبة

أما املوحد على صعيد املؤسسة فستصدر مذكرة تحصر املضامين التي يجب أن  .لالمتحانات إلاشهادية

 .يغطيها كل فرض ومدة إنجازه

   :لمرجعير اإلطام امفهو

 ،لمضمونيةت المجاالد اتحد ماك ،تقويمهات موجهاو ،يةداإلشها لسنةا كفايةد تحد تربوية ثيقةو

 .ديإلشهان امتحاالا في لمتعلما فيها سيمتحن لتيا يةرلمهات المستوياوا

 :خاتمة

يجب التنبيه إلى أنه من املمكن أن تضاف لها مجموعة من املحاور ألاخرى من  ؛في نهاية هذه املوجهات 

 ،وكذلك املوارد بأنواعها .وكيفية توظيفها ،ووظيفة ،اوأنواع ،الوسائل التعليمية مفهوما :قبيل

إلى غير ذلك من القضايا ...وألانشطة التعليمية في املادة وطرق التدريس ،وطرق استثمارها ،وأهدافها

وموضوعية ترتبط من جهة  ،لكن تم تجاوز كل ذلك العتبارات ذاتية ؛التي ترتبط بتدريسية املادة

جهة أخرى لكون املادة العلمية في هذا املجال متوفرة حد إلاشباع مما بطبيعة العرض وحدوده، ومن 
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يجعل إعادة الحديث عنها تحصيل حاصل، ثم من جهة ثالثة الكثير من هذه املحاور هي موضوع 

 .مما يحقق التكامل بين العروض ويلغي التكرار ؛مداخالت  أخرى في نفس الدورة

وغرض  ،والتفصيل بحسب السياق ،وجيهات قابلة للتوسيعكما تجدر إلاشارة أخيرا إلى أن هذه الت

لتؤدي وظيفتها  ؛وإلاغناء التوظيف، وما طرح منها في هذه الورقات يمكن اعتبارها أرضية قابلة للتطوير

 ،ارسة التدريسية تخطيطامواملقربة لتصوراتهم للم ،إلارشادية التوجيهية املسددة لعمل املدرسين

الذي يعد من مقاتل العملية  ؛أن ال تكون مدخال للتنميط والاتباع الحرفيبشرط  .وتقويما ،وتدبيرا

 .تتطور إال باإلبداع بدل الاتباع والتجريب بدل التقليد التدريسية التي ال

 

 :قائمة بعض مراجع املداخلة

 (0222) امليثاق الوطني للتربية والتكوين

 0292ــ 0222الرؤية الاستراتيجية 

 للتربية والتكوين والبحث العلمي الخاص بالتربية على القيم تقرير املجلس ألاعلى

 0202مجلة علوم التربية العدد الثاني والسبعون ـ أكتوبر 

 0202مجلة التدريس الجامعي العدد ألاول 

 0221منهاج التربية إلاسالمية بالسلك الابتدائي 

 0221منهاج التربية إلاسالمية بسلك الثانوي 

 شهادة السلك الثانوي إلاعدادي إلاطار املرجعي لنيل

دمحم لهويرمصطفى : مستجدات منهاج التربية إلاسالمية مقاربة إبستمولوجية وبيداغوجية وديداكتيكية

 فاتحي

 دليل ألاستاذ في تدريس التربية إلاسالمية بالتعليم الابتدائي ربيع حمو

 دادقضايا في ديداكتيك مادة التربية إلاسالمية سلسلة إصدارات مركز م
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 ألاسس العامة للمنهاج الجديد ملادة التربية إلاسالمية دمحم ألانصاري 

 ديداكتيك مادة التربية إلاسالمية بالتعليم الثانوي مجموعة من املؤلفين

 ديداكتيك التربية إلاسالمية للمقبلين على مباراة التعليم ذ إسماعيل مرجي
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 التدريس بالوضعيات في مادة التربية إلاسالمية

  لهويردمحم

 باحث في ديداكتيك املادة/ أستاذ مادة التربية إلاسالمية بالسلك الثانوي التأهيلي 

 :مقدمة

َعدُّ التدريس بالوضعيات في مادة التربية إلاسالمية من أهم املرجعيات البيداغوجية للمقاربة بالكفايات ي   

م، انطالقا من 2111يثاق الوطني للتربية والتكوين سنة التي تبنتها منظومة التربية والتعليم في املغرب منذ اعتماد امل

 .بيداغوجيا حل املشكالت

وإذا كان  املقاربة بالكفايات تتجاوز البيداغوجيات التقليدية املتمحورة حول املعرفة وألاستاذ، إلى  

ل دور املدرس من ملقن إلى منشط وموجه وقائد  َحوِّ
 
فإن بيداغوجيا (. 80)البيداغوجيات املتمركزة حول املتعلم، وت

 .  حل املشكالت تعد إحدى الطرق التي تترجم هذه املقاربة انطالقا من وضعيات مختلفة ومتعددة

وتندرج مساهمتي هذه في إطار إلاسهام في الوعي الديداكتيكي والبيداغوجي لدى املمارسين قصد تجويد   

في إطار الاستعداد الديداكتيكي لألطر املقبلين على املمارسة الصفية في تدريس مادة التربية إلاسالمية من جهة، و

 .مباريات التعليم من جهة أخرى 

 :ومن هذا املنطلق عالج  هذه املساهمة املوضوع وقف املحاور آلاتية  

   ؛مفهوم الوضعية والوضعية املشكلة: أوال

 ؛مواقف ألاساتذة من التدريس بالوضعيات: ثانيا

  ؛ات في مادة التربية إلاسالميةمبررات التدريس بالوضعي: ثالثا

 .الوضعية املشكلة الدامجة في منهاج مادة التربية إلاسالمية: رابعا

 مفهوم الوضعية والوضعية املشكلة: أوال 
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مع املحيط الاجتماعي والفيزيقي ( ذات املتعلم)ما يدل على العالقات التي تقيمها الذات  :يقصد بالوضعية       

 (.إلخ...القرية أو املدينة، السوق، ألاحداث، املحيط الطبيعيألاسرة، ألاصدقاء، )

 (.81)أما الوضعية املشكلة فتعني وضع املتعلم أمام مشكل ينطلق من وضعية، أي سياق له معنى بالنسبة له 

ء وتعد الوضعية املشكلة وسيلة للتعلم ومنهجية في التدريس، واستراتيجية تقوم على مشاركة التالميذ وبنا       

وما يميزها عن الطرق التعليمية ألاخرى أنها ذات صلة بالتكوين الذاتي والابتعاد قدر إلامكان عن . املعرفة

البيداغوجيات التقليدية، كما تتميز بالدينامية ووضع التلميذ في قلب املشكل وأمام حواجز بهدف تجاوزها، وذلك 

 (.82")صياغة فرضيات تفسيرية وصوال إلى حلول وتقويمهاباالنطالق من إثارة التساؤل وزعزعة التمثالت، مرورا ب

 مواقف ألاساتذة من التدريس بالوضعيات: ثانيا

من خالل تواصلنا اليومي مع أساتذة مادة التربية إلاسالمية بجميع مستوياتها، سواء أثناء املمارسة  

تالف املواقف من التدريس فقد الحظنا اخ ؛الصفية، أو من خالل مواقع التواصل الاجتماعي وإلالكتروني

 :يمكن حصرها في ثالث مواقف. لخصوصبالوضعيات عموما، والوضعيات املشكلة با

 موقف الرفض املطلق: 

رة، ومنتوج غربي دخيل على تدريسية  
َ
هذه الفئة من ألاساتذة ترى أن التدريس بالوضعية املشكلة بدعة منك

من خالل نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، " وص الانطالقنص"وإن الاعتماد على . مادة التربية إلاسالمية

وية املادة التي تنهل من الوحي بالدرجة ألاولى . يغنينا عن الوضعيات التي تضرب في قدسية النص الشرعي، وتمس به 

ر أحواله املغلوب مولع أبدا باالقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائ: "ولسان حالهم يردد قول ابن خلدون 

  .، العتقاد املغلوب حضاريا وتعليميا أن الكمال في  الغرب الغالب(83")وعوائده

  بول املبدئي والرفض العملي
َ
 :موقف الق
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، لكن "مبدئيا"هناك فئة ثانية من ألاساتذة ال تنكر التدريس بالوضعية املشكلة في مادة التربية إلاسالمية  

الديداكتيكية غير متوفرة، وبالتالي فال داعي للتدريس بها في ظل غياب الشروط ووسائلها " العملية"ترى أن شروطها 

ضعف التكوين املستمر، اكتظاظ : )والوسائل، وفي ظل التحديات املوضوعية التي تعترض ألاستاذ من قبيل 

صعوبة نسج الوضعيات وحبكتها، ضعف الوسائل  ألاقسام، كثافة جدول الحصص وألاقسام املسندة،

 ..(. اكتيكية أو غيابهاالديد

  بول املبدئي والعملي معا
َ
 : موقف الق

أما الفئة الثالثة من أساتذة املادة، فإنهم يدرسون بالوضعيات املشكلة، إليمانهم بجدواها، وبأهميتها في بناء  

رغم  التعلمات وتقويمها، وفي تكوين شخصية املتعلم شخصية متكاملة ومتوازنة معرفيا ووجدانيا ومهاريا،

وفق تقسيم العز بن )وإن الوضعيات املشكلة من البدع الحسنة واملحمودة . التحديات التي تعذرت بها الفئة الثانية

 . والحكمة ضالة املدرس أينما وجدها فهو أحق بها( عبد السالم للبدعة

تيكي بجدوى التدريس ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى هذه الفئة الثالثة؛ القتناعنا البيداغوجي ووعينا الديداك 

إلزالة سوء الفهم عند املهتمين باملادة  -في إطار التكوين الذاتي واملستمر  -بالوضعيات، فكان  هذه املساهمة منا 

 .    سواء كانوا مدرسين للمادة أو مقبلين على تدريسها

 مبررات التدريس بالوضعيات في مادة التربية إلاسالمية: ثالثا 

 ؛مادة التربية إلاسالمية التي تمتح من مصدرين مقدسين للوحي وهما القرآن والسنةاعتبارا لخصوصيات  

فإن هذه الوضعيات ينبغي أن تنسجم مع املرجعية الفكرية للوحي املقدس، والخلفية إلابستمولوجية للمعرفة 

ية يقتنع بجدوى وهذا ما يجعلنا نجيب عن سؤال املبررات التي تجعل مدرس مادة التربية إلاسالم. إلاسالمية

 : التدريس بالوضعيات، وهي مبررات ثالثة باألساس 

  املبرر إلابستمولوجي : 
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قرر العلماء أن النصوص الشرعية قرآنا وسنة متناهية بموت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وانقطاع الوحي، بينما النوازل  

، من هنا احتجنا (84)أن يحصر الالمتناهي  للمتناهي -عقال  -وألاحداث واملستجدات غير متناهية، وال يمكن 

ووضعيات حياتية تواجه املسلمين، ويبحثون لها  ،لالجتهاد في القضايا املستجدة، هذه القضايا عبارة عن إشكاالت

 .فيلجؤون للعلماء، مثلما يلجأ املتعلم للمدرس ؛عن جواب

ازل، وهو تراث غني بوضعيات مشكلة فإن التراث الفكري إلاسالمي عرف ما يسمى بفقه النو  ؛وبناء عليه 

 . حياتية وأسئلة واقعية، تبدت في املجتمع وأجاب عنها العلماء

ن مادة التربية إلاسالمية هي أقرب املواد لتبني إ: وبالتأمل في هذه النوازل شكال ومضمونا، يمكن القول  

وعاتها، تشترك مع شروط الوضعيات التدريس بالوضعية املشكلة؛ إذ يظهر لنا أن هذه النوازل في بنيتها وموض

 :ية إلاسالمية، ومن هذه التقاطعاتالتعليمية التعلمية وتتقاطع مع عناصرها في مادة الترب

 النازلة ذات سياق اجتماعي مرتبط بالواقع املعيش للناس؛ -

 النازلة تجيب عن إشكال أو سؤال يطرحه الناس على العلماء؛ -

 سبة للسائل عن الجواب، وليس  افتراضية أو لم تقع؛النازلة دالة وذات معنى بالن -

 النازلة تجيب عن احتياجات السائلين الدينية والدنيوية، بحثا عن سعادة الدارين؛  -

أسناد يدعم بها حجته / يستشهد العالم في أجوبته على النازلة بنصوص شرعية وظيفية عبارة عن دعامات  -

 .وموقفه

 .    كثير من الفقهاء، يدعم بها موقفا يترجح عنده في ألاخير" مواقف"يذكر عالم النوازل  -

  املبرر البيداغوجي : 
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من الناحية البيداغوجية، نجد أن التدريس بالوضعية والوضعية املشكلة في جميع املواد، تنطلق من املقاربة   

بة تعتمد على بيداغوجيات عديدة، ومن وهذه املقار . بالكفايات التي اختارها املغرب نموذجا للتدريس في جميع املواد

 . بينها بيداغوجيا حل املشكالت

هي مادة دراسية كغيرها من املواد، وإن كان  لبيداغوجيا؛ فمادة التربية إلاسالمية غير مستثناة من هذه او   

 . وديداكتيكية ،لها خصوصيات إبستمولوجية

مِّ 
دت في تدريسية مادة التربية إلاسالمية منذ تبني رؤية امليثاق وجدير بالذكر أن الوضعيات أو الوضعية ااملشكلة اعت 

.  0221الصادر سنة  لم تظهر إال مع منهاج املادةوليس كما يظن البعض أنها ، 2111الوطني للتربية والتكوين سنة 

لوضعية في الوضعيات املشكلة، خاصة مع التأكيد على التدريس با" بعث الروح"وإن كان هذا املنهاج ألاخير قد 

 . الدامجة

  املبرر الديداكتيكي: 

م"انطالقا من مبدإ   ّ
وِّ
َ
ق
 
س ن ّ

َدرِّ
 
، فإن أنجح درس في مادة التربية إلاسالمية هو الدرس الذي يبدأ "كما ن

 .بالوضعيات ويمر عبرها وينتهي بها تدبيرا وتقويما ودعما

اذ مطالب بأن يدرس املادة بمنهجية ال فإن ألاست ؛وتكافؤ الفرص بين املتعلمين ،وتحقيقا لعدالة التعلم  

 (.والامتحانات إلاشهادية ،فروض املراقبة املستمرة)تختلف عن التقويمات الجزائية املختلفة 

 : ي مادة التربية إلاسالمية كاآلتييمكن عرض محطات التدريس بالوضعيات ف ؛بناء على ما سبق 

وشبكات  ،من خالل روائز ؛الذي يكون بداية السنة ؛ص ياعتماد وضعيات تقويمية في محطة التقويم التشخي - 2

ودعم  ،قصد تشخيص مكتسبات السنة السابقة ؛لدى املتعلمين ـ،والقيم ،واملهارات ،تقويمية تقيس املعارف

جدت  .التعثرات ومعالجتها إن و 
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طة بالدرس السابق، اعتماد وضعيات تقويمية حياتية في محطة التقويم التشخيص ي للمكتسبات السابقة املرتب  - 0

 (.85")البنكية"وتكون مرتبطة بواقع املتعلم، مع تجنب ألاسئلة الاسترجاعية 

التقويم التشخيص ي ملعرفة تمثالت املتعلمين وتشخيص معارفهم السابقة عن الدرس الجديد، قبل عرض  -9

 . اعل مع الدرسالوضعية املشكلة، من خالل عرض وضعية حياتية تثير انتباه املتعلم واستعداده للتف

وفيها درجة ( ذات معنى بالنسبة للمتعلم)بناء التعلمات من خالل الانطالق من وضعية مشكلة ذات سياق ودالة  - 0

سواء اختار ألاستاذ التدريس بوضعية دامجة للمداخل الخمسة، أو التدريس بوضعية جزئية لكل . من التعقيد

شتغال مع املتعلم على املهارات الفكرية واملنهجية، وليس املعرفة فإن ألاساس من هذه املحطة هو الا . درس أو مدخل

ه للوضعية املشكلة كِّ
ُّ
َمل

َ
 .  التي سيبنيها بعد ت

وليس وضعية مشكلة، على  ،فإننا ننطلق في تدريسها من مدخل إشكالي ؛أما بالنسبة للسورة القرآنية املقررة  

 .  تها الوضعيةاعتبار أن القرآن هو من سيحل املشكلة التي أثار 

والوجدانية  ،وهنا ننصح ألاستاذ بأن ينسج وضعياته ويحبكها بأسلوبه الخاص، مراعيا الحاجيات الذهنية 

، املنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي "بنك الوضعيات"ويتجنب الوضعيات الجاهزة أو ما يسمى . للمتعليمن

أو يقوم  ،املدرسية، اللهم إذا كان ألاستاذ سيستأنس بها فقط والرائجة في مجموعات الواتساب، واملبثوتة في الكتب

 . وتعديلها وفق حاجيات متعلميه ،بتحيينها

وقلقا فكريا للمتعلم، وتساعده في بناء املفاهيم املرتبطة  ،أسناد بيداغوجية تطرح مشكال/ اختيار دعامات - 2

ديداكتيكيا بين الوضعية وبناء التعلمات  التي تشكل عائقا" نصوص الانطالق"دون الاعتماد على . بالدرس

َعد النصوص 
 
 . دعامات وظيفية يستدعيها ألاستاذ متى احتاجها في بناء املفهوم -بمختلف أنواعها-واملفاهيم، إذ ت

الذي يتخلل ( التكويني)اعتماد وضعيات تقويمية حياتية ذات معنى للمتعلم سواء في محطة التقويم املرحلي   -1

  . خر الحصة، أو في محطة دعم التعثرات ومعالجتهاآي محطة التقويم إلاجمالي الدرس، أو ف

 (86)الوضعية املشكلة الدامجة في منهاج مادة التربية إلاسالمية : رابعا
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ورد في مخرجات املنهاج لكل مستوى دراس ي كفايات ينبغي أن تتحقق، وكلها تروم إقدار املتعلم على حل  

وتمثالته في موضوعات  ،ة، بتوظيف معارفه ومكتسباته املرتبطة بالقرآن الكريموضعيات مشكلة مركبة ودال

 .املداخل الخمسة

وإذا كان اختبار وقياس مدى تمكن املتعلم من اكتساب معارف ومهارات وقيم ومواقف من خالل وضعيات  

َدّرِّس  : "شكلة وفق مبدإ تقويمية مركبة ودالة؛ فإن ألاستاذ ملزم أيضا ببناء التعلمات انطالقا من وضعيات م
 
كما ن

م   ّوِّ
َ
ق
 
 ".ن

إذا أخذنا بعين الاعتبار كفاية كل سنة دراسية وكذا أهداف املنهاج واملهارات املستهدفة؛ فإننا نقترح  ؛وعليه 

 :، وذلك لالعتبارات آلاتية"لدامجةالتدريس بالوضعية ا"من ضمن السيناريوهات املتاحة 

بنية متكاملة، وليس  وحدات منفصلة، ومنه فإن الوضعية الدامجة تحقق هذا  ينص املنهاج على أن  املداخل -

 التكامل؛

 ،والوضعية الدامجة تحقق مراعاة هذه القيم .ومقاصد محددة ،وقيما ناظمة ،يتضمن املنهاج قيمة مركزية -

 والاهتداء بها؛ ،واملقاصد

 وتحصيل املعرفة الوظيفية؛ ،تساب املهاراتواك ،ونماء التعلمات ،تحقق الوضعية الدامجة بناء املفاهيم -

بحيث يتم ربح الوق  عندما نكون أمام وضعية مشكلة واحدة  ؛تجيب الوضعية الناظمة عن سؤال التدبير الزمني -

 عوض وضعية لكل مدخل؛

ديد تتيح الوضعية الدامجة مجاال واسعا لإلبداع في طرق وأساليب التعلم النشط، في ظل افتقاد املنهاج الج -

يمكن استثمار الوضعية الدامجة القتراح أنشطة داخل  ؛وعليه. لحصص ألانشطة التي كان  في املنهاج السابق

 -مسرحيات -ندوات  -رسوم وصور  -جمع معطيات : )ويع طرق الاشتغال وتمهير املتعلملتن ؛الفصل وخارجه

 ؛(تقارير -مجالت حائطية  -ابقات مس -مطويات  -استدعاء ضيف  -زيارات  -استجواب  -ورشات  -استمارات 
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مكن الوضعية الدامجة من الرقي باألنشطة الصفية حتى ال تكون  -
 
ممال، لذا وجب أن يكون إلاعداد القبلي " روتينا"ت

 نوعيا، والتقويم التشخيص ي وظيفيا، والدعم التربوي بنائيا، والتقويم املرحلي تكوينيا؛

نماط الارتجالية، ليحصل التخطيط الباني واملرن في الوق  نفسه، فال تمكن الوضعية الدامجة من تجنب كل أ -

نسقط في الصرامة التي تقتل إلابداع وتقدس الشكليات، وال نرتمي في العفوية والانجرار إلى قضايا هامشية غير ذات 

 معنى؛

م  صياغة الوضعية الدامجة، فإنها تجيب عن إشكال انخراط املتعلم في بناء - ْحكِّ
 
قلص من حضور  إذا أ

 
الدرس، وت

والعالقات ألافقية؛ ألن من أسباب عزوف املتعلم عن املشاركة افتقاد  ،ألاستاذ واملعرفة الكمية لصالح التعلم البيني

 . املمارسة الصفية للجاذبية والدافعية املحفزة على الانخراط إلايجابي

 ما املقصود بالوضعية الدامجة ؟ 

ستاذ بداية كل خمسة مداخل، ويدمج فيها القضية املركزية للجزء املقرر من وضعية مشكلة ينطلق منها ألا  

السورة مع القضايا املركزية للدروس الخمسة، بدل أن يخصص لكل درس وضعيته املستقلة كما كان في التدريس 

 .املجزوءات في املنهاج السابق/ بنظام الوحدات

 ،ومتكاملة ،مادة واحدة مندمجة"ريا أن التربية إلاسالمية وقد اعَتَبر إلاطار املرجعي للسنة أولى بكالو  

ومداخلها ليس  بنيات مستقلة في املنهاج، وإنما هي مقاربات سيكوبيداغوجية وديداكتيكية الكتساب املعارف وبناء 

 (. 87")املفاهيم وتملك القيم في تكامل لبناء شخصية املتعلم

كما أنها تختلف عن . مجة؛ ومركبة؛ ونسقية؛ وبنائيةدا: تسمية هذه الوضعية املشكلة أيضا ويمكن 

ية  ،(التقويم املرحلي وإلاجمالي)وضعيات التقويم التشخيص ي، والوضعيات التكوينية  والوضعية التقويمية الَجَزائِّ

 (.وضعيات الفروض والامتحانات إلاشهادية)

  املقاصد الديداكتيكية للتدريس بالوضعية الناظمة 

بإعداد أربع وضعيات دامجة فقط في السنة لكل مستوى، عوض  ؛توفير الجهد والوق  لألستاذ: املقصد ألاول 

 .إعداد عشرين وضعية لكل مستوى دراس ي، بحيث يتم الاشتغال بوضعية واحدة فقط لكل خمسة مداخل
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متحانات إلاشهادية، وضع املتعلم منذ بداية السنة الدراسية في أجواء فروض املراقبة املستمرة والا : املقصد الثاني 

وتمهيره على الاشتغال بوضعيات دامجة، والتي سيجد أمثالها أثناء تقويم تعلماته السابقة، مما يسهم في الرفع من 

 . جودة التعلمات والحصول على نتائج جيدة

ملادة في يتم تقويم ا: "وقد أكد إلاطار املرجعي للسنة أولى بكالوريا على هذا التقويم الدامج، إذ نجد فيه  

 (.88")مرتبطة بمداخل املادة ،ودالة ،بعدها التكاملي انطالقا من وضعية تقويمية دامجة

رفق بأسناد: املقصد الثالث 
 
وسلم  ،وأسئلة ،تحويل الوضعيات الدامجة نفسها إلى وضعيات دامجة تقويمية ت

 :ومدة إلانجاز، وذلك من خالل  ،تنقيط

 إلى وضعيات تقويمية للسنة املوالية مع تكييفها وفق معايير التقويم؛ تحويل وضعيات دامجة للسنة املاضية -

 بغية الاشتغال بها مع قسم آخر لم يطلع عليها بعد؛  ؛تكييف الوضعية الدامجة لتصبح وضعية تقويمية -

تبادل الوضعيات الدامجة بين ألاساتذة قصد الاستئناس بها فقط، وتقاسم التجارب وتجويد املمارسة  -

 .داكتيكية للمادة، وليس بهدف الاعتماد الحرفي على الوضعيات الجاهزةالدي

وكذا توجيهات ألاطر املرجعية لالمتحانات إلاشهادية، واملذكرات  ،التنزيل الديداكتيكي للمنهاج: املقصد الرابع 

 ،مركبة ،عية مشكلةاملنظمة للمراقبة املستمرة، التي تنص على أن يكون املتعلم في نهاية السنة قادرا على حل وض

 (.89)وتمثالته الخاصة باملداخل الخمسة  ،(السورة املقررة)ودالة، بتوظيف معارفه املرتبطة بالقرآن الكريم 
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 وجيهات للتدريس بالوضعية الناظمةضوابط وت: 

 البد من تغطية الوضعية الدامجة لدروس املداخل الخمسة كلها؛ -2

ّيِّ أعناق آلاياتتبدأ الوضعية الدامجة بعد تناو  -0 
َ
وضمانا  ،ل الجزء املقرر من السورة، تجنبا للتعسف في ل

 بالوضعية، خاصة أن املنهاج ينص على أن تدريس القرآن مقصود لذاته؛ ية في تناول إلاشكالية املقترحة لالستمرار 

بة للمستويات الانطالق في صياغة الوضعية املشكلة من جدول املضامين املوجود باإلطار املرجعي بالنس -9

 إلاشهادية؛

تدوين التالميذ للوضعية الناظمة في دفاترهم قصد الرجوع إليها كلما اقتض ى ألامر ذلك، ويمكن الاكتفاء بنسخة  -0

 يلصقها التلميذ بالدفتر ربحا للوق ؛

ستحَضر ف -نسبيا  -ال حرج أن تكون الوضعية الناظمة طويلة  -2
 
ي الدروس طاملا أنها تغطي املداخل الخمسة وت

 ؛(ساعة كاملة)القادمة؛ ولذلك يأخذ ألاستاذ الوق  الكافي ملناقشة الوضعية الدامجة رفقة املتعلمين 

 .ظفا منها ما يناسب الدرس املنجزال بد لألستاذ أن يستحضر رفقة تالميذه الوضعية في جميع دروس املداخل مو  -1

 :على سبيل الختم 

ة للمتعلم وجعلته محور العملية التعليمية التعلمية، فإن تجويد إذا أعط  املقاربة بالكفايات مكان 

املمارسة الصفية في مادة التربية إلاسالمية، ال يتأتى إال باجتهاد ألاستاذ وإبداعه في تدريس مادته، ذلك أن أفضل 

فيه ألاستاذ الروح  منهاج في املادة قد يقتله ألاستاذ في ممارسته الديداكتيكية، وأضعف منهاج في املادة، قد يزرع

 .   ، وال شك أن الوعي بأهمية التدريس بالوضعيات يزرع الروح في املادة ويحييها"مفعما بالحياة"ويجعله 
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 الئحة املصادر واملراجع

 . 0221وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي، : الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي   •

إلطار املرجعي لالمتحان املوحد الجهوي للسنة ألاولى من سلك االخاصة ب 21/222: املذكرة رقم   •

 .مادة التربية إلاسالمية. البكالوريا

 .0221املنهاج الرسمي ملادة التربية إلاسالمية، الثانوي إلاعدادي والتأهيلي، يونيو  •

 دمحم. مقاربات إبستمولوجية وبيداغوجية وديداكتيكية: مستجدات منهاج التربية إلاسالمية   •

 .0202/ 2دار إحياء العلوم الزاهرة، ط. مصطفى فاتحي -لهوير

أحمد أي  إعزة، كتاب تربيتنا، . مدخل الكفايات وبيداغوجيا إلادماج من التنظير إلى التطبيق  •

 (د ت. )الجمعية املغربية ألساتذة التربية إلاسالمية

 .م2144مقدمة ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،   •

  .هـ2020دار املعرفة، . أبو الفتح الشهرستاني : لل والنحل امل  •

 .باولو فريري، دار القلم بيروت لبنان، ترجمة يوسف نور عوض:  تعليم املقهورين   •

  



170 
 

 ورقة تعريفية بأكاديمية الدراسات الفكرية والتربوية

 التعريف باألكاديمية: أوال

عنى بالبحث الفكري والتربوي، . ة بحثية، مستقلةمؤسس: أكاديمية الدراسات الفكرية والتربوية   
 
ت

الارتقاء بالفكر، والتربية، والتعليم، وإلاسهام في العمل العلمي، : وينصب اهتمامها الرئيس على

؛ من خالل النشر والترجمة، وتنظيم امللتقيات العلمية، واملشاركة الفعالة في والفعل الثقافي الهادف

 .ألانشطة العلمية والثقافية

م من قبل مجموعة من 0202يونيو  29ه املوافق ل 2000ذي القعدة  9تأسس  ألاكاديمية يوم   

الخبراء، والباحثين املنتمين لتخصصات علمية وفكرية متنوعة، في إطار تعاون علمي هادف يستجيب 

 .للحاجات الفكرية والتربوية آلانية واملستقبلية

 رؤية ألاكاديمية: ثانيا

وامها أصيلة ومنفتحة رؤية تصورية وعمليةديمة على تأسس  ألاكا     :قِّ

الاهتمام املزدوج بالفكر والتربية في التراث العربي وإلاسالمي خصوصا، والتراث إلانساني  •

عموما، قصد دراسة املشاريع الفكرية والتربوية، واملمارسات التاريخية لها، والتجارب 

 .املعاصرة محليا وعامليا

الفكرية والتربوية بين البحث النظري والبحث امليداني، وإغناؤه  الجمع في الدراسات •

 .باملباحثة واملدارسة؛ فال تنظير في الفكر والتربية دون نظر بحثي وتناظر علمي

إلايمان بوحدة املعرفة؛ فالعلوم في التراث العربي وإلاسالمي تتسم بالتكامل التداخلي  •

البحث العلمي في التاريخ الحديث واملعاصر  بوصفها كال متكامال، ووحدة متسقة، ومسيرة

انته  إلى الاقتناع بالتكامل املعرفي بين العلوم، واملقاربة متعددة التخصصات؛ ففي ظل 

تعقد الظواهر إلانسانية والاجتماعية ال يفي تخصص معين باإلجابة عن ألاسئلة العلمية 
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والاقتصادية والسياسية والفكرية والعملية املتجددة واملتغيرة تغير السياقات الاجتماعية 

 . والتربوية

 أهداف ألاكاديمية: ثالثا

 :تهدف ألاكاديمية وفق رؤيتها التصورية والعملية إلى تحقيق أهداف متنوعة منها   

َمدُّ جسور التواصل، والتعاون مع الكفاءات الفكرية، والتربوية في مجاالت التحكيم،  •

 .والاستشارة العلمية، والتأطير

عاون والتنسيق مع املراكز، واملؤسسات العلمية والفكرية والتربوية ذات الاهتمام الت •

 .املشترك محليا، ووطنيا، ودوليا

العناية بتأهيل، وتدريب الطاقات الفكرية، والتربوية الواعدة، وتوجيه جهودها لخدمة  •

 .الرسالة العلمية لألكاديمية

باحثين في الدراسات العليا، وفي املجاالت تقديم خدمة الاستشارة البحثية، واملصاحبة لل •

 .العلمية لألكاديمية

 .تشجيع نشر الدراسات، وألابحاث في كل ما له عالقة بالفكر والتربية •

 الوسائل: رابعا

 :تستخدم ألاكاديمية في تحقيق أهدافها وسائل مختلفة   

ين تنظيم ملتقيات ومحاضرات وندوات علمية، واستكتابات للمتخصصين والدارس •

 .والباحثين في مجاالت الفكر والتربية

إنشاء منتديات البحث، وموقع إلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي، وقناة  •

 .لألكاديمية، وتأسيس مجلة علمية تابعة لها

 .عقد لقاءات وأياما تكوينية وتدريبية للباحثين في املؤسسات العلمية وفي الجامعات •
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 .االت الاشتغال العلمي والتربوي لألكاديميةتشكيل فرق بحثية متساوقة مع مج •

 الشراكات: خامسا

تستهدف ألاكاديمية إقامة شراكات مع مراكز ومعاهد علمية، ومختبرات بحثية ذات الاهتمام   

املشترك، تشبيكا للعالقات، وتنسيقا للجهود، وعقدا لالتفاقات، إضافة إلى شراكات مع بعض دور 

 .مية لألكاديميةالنشر إلصدار إلانتاجات العل
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