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 أهدافأسس و :تقديم  -1
 

 للمنهياج التعليميينفسيا  جدييدا  نقترح في هذه الدراسة نموذجا تربويا أصيي،  يمنيأ أأ يمين   
 :والذي يهدف إلى    "بيداغوجيا الملنات"أو  “التدريس بالملنات”بب،دنا  وهو نموذج 

جعلييق دييادرا علييى مواجهيية مختلييف   و التعليييمالمسيياهمة فييي  ا صيي،ح البيييداغوجي لن ييام -
 .الديدانتيني -خاصة على المستوى المنهاجي   الصعوبات والتحديات

  .تراثيةو مفاهيم تربوية  أصيل عالي الجودة  و تبني مبادئ مندمج و تعميم تعليم -
والتبعييية التييي تييرفغ ااغتييرات وااسييت،ت  األصةةي  -التراثيةة الهويةة  لييدى المييتعلم ترسييي   -

التييي تتميييه بييالحوار  الهويةة  المتحتحةة   وخلييا اانسييجام والتييواهأ بينهييا وبيييأ بجميييأ أايينالها
  .وبالتواصل المعرفي واانخراط في مسيرة الحضارة النونية

 التفاعييل بيييأ  عليميييةممييا ياييجأ فييي المن وميية الت أدوات تدريسييية متجييددة مفيياهيم وف يييتو  -
 :وذلك بالعمل على  المعاصرة  التربوية  الناوفالموروث  الثقافي و التطورات و 

تجدييدها ونمياذج نافعية  ما فيها ميأ اختيارودراسة الممارسات والتجارت التربوية في تراثنا  -
  .إغنائها وتو يفها و
  .وااستفادة منهاالتربوية العالمية وتقويمها والنماذج دراسة التجارت  -
 فرادسواء نأ والمبدعة  األصيلةاخصيتنا التقليد   وتفعيل النقل والمساهمة في اانعتاا مأ -

الفنريييية وبترسيييي  البدنيييية والتربيييية و المسييياهمة بفعاليييية فيييي تقويتهيييا بالتربيييية  جماعييياتأو 
  .األخ،دية وديم المواطنة القيمااتجاهات اايجابية المقبولة و

إليى وغييره  مأ خي،ل هيذا النميوذج المبدعة  وددراتنا في سبيل الردي باخصيتنا إننا ندعو -
بحييث اللفييرغ إصيي،ح اييامل وعميييا لوضييعية    "ربيةةت تربةةو " وإلييى "اتتحاضةة  ع ميةة "

النمياذج وتتبليور مبيدئيا حييث تنايأ    (التطبيقيي منيق واألساسيي)فيي ب،دنيا التربوي والعلمي 
 .وتنضج الن ريات الحلول

ولمخابر البحث الوطنية في الجامعيات ومسسسيات التنيويأ المحلييأ ورد ااعتبار للباحثيأ  -
  واألطيير وبييرامج التنييويأ والوسييائل بيياألموال ودعمهييا العليييا فييي القطيياعيأ العييام والخييا  

 الم،ئمية وابتنيار الحليول الن رييات العلمييةانتاياف نوأ في مستوى وضيأ النمياذج ونحتى 
 ميأ الحيوية األخيرى  التعليم بل في جميأ القطاعاتالتربية وط في دطاع قليس ف   لمان،تنا
 ... تاييد البنيات التحتيةو تننولوجيا ونقل وإع،م وثقافة و ف،حة وصحة وتغذية و صناعة

وتحرييره ميأ مختليف  التربيوي وغييرهناياطنا  تأصييلوفيي سيياا نما ندعو ارتباطا بذلك  -
إعيادة الن ير فيي أسياليت إليى  واسيتيراد الن رييات الجياههة والتقليد وااتنالية نال التبعية أا

mailto:mderrij@hotmail.fr


2 
 

الصييفقات مييأ مناتييت الدراسييات وخاصيية المناتييت األجنبييية وتفويييت اتفاديييات الاييرانة عقييد 
والتيي ينيوأ نااط المن مات الدولية ووناات التعاوأ ونل الجهات الداعمية  ومرادبة وتقنيأ

اسييتراتيجيات  فييرغ/وبالتييالي فييي وضييأ األثيير فييي اختيييار هييذا النمييوذج أو ذاكلهييا بييال  
ويسيتجيت  اييءدبيل نيل بميا يخيدم المصيلحة الوطنيية وتقويم ناياطها وفح     "ا ص،ح"

  والقطاعيات المسيتفيدة ميأ اليدعم  الجهياتمتطلبات و لألفراد والجماعات الحقيقيةللحاجيات 
 .في جميأ مجاات التنمية

 

 تموذجل  الخ حي  التظري  -2

تجديةد "  paradigmeضمأ من ور    " التدريس بالملنات"نموذج البيداغوجي هذا اليندرج 
بلييوره هييذا المن ييور الييذي .  فييي المجييال التربييوي التعليمييي قتطبيقييل اجتهيياد  بييل هييو "التةةرا 

فييي ،   رمحمةةد عابةةد الجةةابأسييتاذنا النبييير العديييد مييأ المفنييريأ المعاصييريأ وفييي مقييدمتهم 
 :"للجوات عأ األسئلة المصيرية التالية  الرائدة أعمالق

؛ نييف نتعاميل ميأ تراثنيا؟  ؛نيف نعيش عصيرنا؟ ؛؟ نيف نحيي تراثنا؛ نيف نستعيد مجدنا؟ 
 .نيف نحقا ثورتنا؟؛ ؟ اخصيتنا نيف نعيد بناء 

 لق دابييأنييفييي نفوسيينا  و غلغ،بيننييا مييت ياسييار ل يي ألنييق  يحيي ثتراثنييا تييرا أأالجييابري يييدرك 
فييات عصييور لمييأ مخ"إنهييا  متخلفيية  السييائدة حاليييا   عقليتنييا /فييي حيييأ بقيييت ثقافتنيياللتطييور  

أوا تخليصيها ضيرورة إليى دعيا ولهيذا . "اانحطاط  خاصة في طريقة التفنيير التيي تنتهجهيا
  .تراثمأ  وتختهنقتستبطنق ما طريقة موضوعية في دراءة   بعد ذلك ي نتب ثممأ اوائبها  

ترتييت الع،دية الملتبسية فيي إعادة الن ير   على دراءة التراث  في الموضوعيةالطريقة  تستند
على أأ  .بيأ الماضي والحاضر  أو الحداثة والتراث  آو الفهم التقليدي للتراث والفهم العلمي

  وا تتحقا تليك للحداثة ويجعلها منطلقق ومنتهاهمنذ البداية في دراءتق العلمية ينحاه  الجابري
ولذلك فأول مهام المفنر هي ضيرورة تحريرنيا ميأ الفهيم  .الحداثة إا باارتناه على التراث 

  وتخلي  هيذا التيراث ميأ طابعيق العيام والمطليا بعقليتناتحنم طوي،  ذيالتراثي للتراث   ال
ذلييك إا أي إطييار النسييبية والتاريخييية وا يتحقييا   والمقييدس  ووضييعق فييي إطيياره الحقيقييي

 .الديمقراطي للتراث  و الحداثي و العق،ني بتأسيس الفهم
بيأأ    لجيابريمسسسيق محميد عابيد اوفي طليعتهم " تجديد التراث "من ور  أصحات خل وي
هيذا اليدور تمثيل يو  للنهوغ بأمتنا وانبعاث حضيارتهاحاسم دور و يفي إلى التراث  عودة لل

 لهذه الدعوة المجددةأ نما أ .لنقد الحاضر البائس وتأسيس المستقبل على التراثفي اارتناه 
دائميا نياأ التيراث لقيد " .وااسيت،تالتبعيية ضيد  تناصالأو تنادفاعية للحفا  على هوي و يفة 
وديدرتها عليى  للحفا  عليى اليذات وخصوصييتها الثقافيية وعأ ااستق،ل دفاع لل ا منيعاحصن

 ."التحرر وا بداع
دطيعة مأ التراث    لننها ليستقطيعة دراءة الجابري هي في نفس اآلأ دعوة إلى العلى أأ  
ميأ دطيعية فيي عصير اانحطياط  و تسيادما دطيعية ميأ نمياذج معينية ميأ التيراث نتق  وإمبر

إأ القطيعيية التييي نييدعو إليهييا ليسييت القطيعيية مييأ " .القييراءات و المنيياهج غييير الموضييوعية 
" نائنيات تراثيية"أ الع،دة مأ التراث  القطيعة التي تحولنيا ميأ التراث بل القطيعة مأ نوع م

إليى تجدييد  دعيوة ا  إنهيخصيات يانل التيراث أحيد مقوماتهياأي إلى ا. إلى نائنات لها تراث
  ." التراث  ا إلى إلغائق

وفييا رسيييةا معاصييرة  فننتقييي منييق النميياذج ا يجابييية التييي ينبغييي أأ يييتم تجديييد التييراث  إأ
فتجدييد . لهادمسيتقبلنا  ونتيرك نماذجيق السيلبية أو نعياستايراف عليى بنياء حاضيرنا وتساعدنا 
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التييراث يعنييي اختيييار النميياذج النافعيية مييأ تراثنييا اختيييارا  دائمييا  علييى الفهييم والتمييييه والنقييد 
          .والمفاضلة بيأ العناصر التراثية  وجعل الصال  منها منطلقا  إلى ا بداع واابتنار 

   للتيراث الحيداثي المسيتنير والتقيدمي و (و الجابريية عموميا) المتظورالجةابر جيد هيذا لقد و
حالييا   العدييد ميأ البياحثيأ  التيي يسيتلهمها   بارادينمياتال و رسىاليإعادة تانيل إلى  قطريق

 ينبغيينمياذج جييدة فيي تراثنيا اليذي يسيتخل  وجيود    محمود السيدمنهم على سبيل المثال  
 :  ومأ هذه النماذجوتو يفها ا فادة منها

الييذي طييوره عييدد مييأ علمائنييا القييدامى مثييل جييابر بييأ حييياأ : التمةةوذج الم مةةت التجريبةةت  -
  .والبيروني وابأ الهيثم والخوارهمي وابأ النفيس وغيرهم نثير

اللهيم علممنيي ميا ينفعنيي  " مأ الدعاء النبوي  اللمعرفة  انط،د التموذج الوظيحت أو التحمت -
  ".على صاحبق إا مأ عمل بق لمتني  وهدني علما   ونلُّ علما وبالوانفعني بما ع

علييق وعليى الدولية   ا  الذي يجعل التعليم مدى الحياة حقما لإلنساأ وواجبيالتموذج التربو   -
 .لتنمية الاخصية ا نسانية وتنمية المعرفة ذاتها اة الفنرية أساسيويجعل الحر

فيي وتو يفهيا  هياسو إغنالها راهنتيها ويمنيأ اسيتلهامها  على نماذج نثيرة في تراثنا نعثرنما 
 :  مأ مثلحل النثير مأ ا اناليات

 ؛التموذج ال غو   -
 ؛ التموذج القاتوتت -
 ؛التموذج االجتماعت  -
  ؛التموذج األخالقت  -
 ... التموذج اإلتساتت  -

*  *  * 
 ميأآخير أصيي، نموذجيا   ( البيارادينم )  من يورال هيذابدورنا وعليى هيدي نستخل  نحأ  و

   التم يمةت تمةوذجالوهو   البيداغوجي المناود  للمساهمة في ا ص،حونو فق  نغنيق  تراثنا
 ".التدريس بالملنات"
 

 خصائصهمكوتات التموذج و -3
 

لننهيا و رفقتيقالتيي سنستعرضيها فيي العنياويأ يتميه مقترحنيا بالعدييد ميأ الخصيائ  العامية 
وتجيارت إليى بيرامج تطبيقيية ألجرأتهيا   الحيال تحتاج بطبيعة  وتوجهات عامة   مبادئتبقى 

وضييعها  ااجتهيياد فييينحييأ بصييدد بييرامج   تفعيلهييا داخييل األدسييام والمييدارستييوفر  ييروف 
 . احقة في دراسات سنعمل على عرضها  وتفصيل مقتضياتها 

 

 ابمعناهي...ومفاهيم أخيرى مرتبطية  مفهوم الملنات نموذجال يو ف:  توظيف الم كات :  أوال

اسييتجابة لمتطلبييات أنثيير و غنييىأنثيير  اوجعلهيي امييأ العمييل علييى تطويرهيي  األصيييلالتراثييي 
  بمعنياه الواسيأم المنهياج الدراسيي يوهذه الملنات يمنأ أأ تانل منطلقا لمعايير تن .العصر

 .جودتق بل يمنأ أأ تتحول هي نفسها إلى معايير تن م التعليم برمتق وترفأ مأ 
  

إأ ميييا يبيييرر  ادتراحنيييا لميييدخل الملنيييات   هيييو العميييل :  تأصةةةيل الت ةةةاب التربةةةو  :ثاتيةةةا 

يجيياد بييدائل إ التربييوي و النايياطلتأصيييل   اسييتنادا علييى الخلفييية الن رييية للنمييوذج  وااجتهاد
وتجديد وتحديث النماذج والمفياهيم واألسياليت األصييلة فيي تراثنيا مستمدة مأ تراثنا التربوي 
المستجدة على السياحة التربويية الحالية والمقاربات النماذج وغناء و السعي في نفس اآلأ    
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  بهدف عقلنة التدريس وجعلق أنثر فاعلية واندماجا   و تطويره مأ خ،ل تربيية  التعليمية –
 .واستق،لنا  دوأ التضحية  باسم العولمة   بخصوصيتنا ومبدعة غنية 

  

مييأ انتقيياد   فيي هييذا  النميوذج  ننطليياإننييا :  االسةةتجاب  ل حاجيةات الحقيقيةة  ل متم مةي : ثالثةا

ميأ بعيغ المقاربيات فيي التعلييم وباسيم التجدييد   أداة لتطوييأ  لالتوجهات التي تريد أأ تجع
ضيييدا عيييأ مصيييالحهم وعيييأ   الباييير وترويضيييهم وبيييرمجتهم وفيييا أنمييياط غربيييية وغريبييية

والعمل عليى رفيغ المنياهج التيي تسيعى إليى خليا  أنمياط ميأ التفنيير   ؛احتياجاتهم الحقيقية
أأ نيسير    عيوغا بداعيية المتعلميأ تاواألداء محددة سلفا  وبنيفية آلية  والتضييا مأ ددر

التثقيييف الييذاتي  يمنيينهم مييأوبمييا يتوافييا مييأ خصوصييياتهم و طموحيياتهم سييبل ااختيييار  لهييم
 . والتطوير الاخصي

  

فيي هيذا  ننتقيد إننا:  ل ت اب التم يمت الس وكي  -الصياغات اإلجرائي ب االكتحاء رفض : رابما

أو    سييواء لألهييداف  و الوضييعياتية السييلونية -ا جرائيييةاانتفيياء بالصييياغات  النمييوذج  
التعليمييية   التييي تنتفييي والنميياذج األن ميية بعييغ نمييا هييو سييائد فييي ... للنفايييات أو للمعييايير 

والغييرا فييي الجهئييية -السييلونية باسييتيراد هييذه المقاربيية أو تلييك   والتودييف عنييد المساييرات 
ا تنالييية و فيي  سييقوطتسدي فضيي، عيأ النثيييرا ميا والتيي   النثيير مييأ ا جيراءات والتقنيييات

 والغاييات التربويية واابتعاد عأ األهداف الحقيقيةإلى اآللية والنهعة نحو التفتيت   اارتباط 
  .المناودة
لألهييداف علييى سييبيل المثييال  نثيييرا مييا يمنييأ والصييارم  السييلوني-التحديييد ا جرائييي نمييا أأ

   دسيياملتعليمييية غييير المتودعيية التييي تحييدث داخييل األالمدرسيييأ مييأ ااسييتفادة مييأ الفيير  ا
والتييي  تفرضييها الموادييف المدرسيييأ أنفسييهم  اتبييل ومبييادر الت،ميييذفيسييتبعدوأ مبييادرات 

بعبيارات سيلفا و التعليمية المستجدة وا تتناولهيا األهيداف أو النفاييات أو المعيايير   المحيددة 
 .جامدة سلونية

  

هنييا  يتعلييا األميير :   ل مسةةتقبليفاست ةةرااعتمةةاد تظةةر  و التخبةةيب االسةةتراتيجت : خامسةةا

ااحتياجات الحقيقية للت،مييذ على في نموذج التدريس بالملنات   تسليط األضواء  بأأ بإيماننا
  برسيية اسيتبادية واعييةالم،ئمية  ااختيياراتيتطليت تحدييد األولوييات و  وأسرهم نما أسلفنا 

للتوجيق نحيو   التطبييا التربيوي وواضيعي تايريعات وأسياليت  دصد مساعدة صيانعي القيرار
فيي الحييأ  دصيد الوصيول  اتخاذهيااألهداف بعيدة المدى  مأ إْط،عهم على التدابير الواجت 

التربوييية  ومييأ ضييمنها   األن مييةالعديييد مييأ عيياني منهييا تإأ مييأ أبييره األهمييات التييي . إليهييا
  في أطار فلسيفة واضيحة المعيالم للنااط التربوي  النهائية اتعجه عأ تحديد الغايال ن امنا  
ومييا يهخيير بييق مييأ نميياذج وتجييارت  دييراءة تسيياعدنا علييى حييل الحييي تقييرأ الماضييي فلسييفة 

  .مستقبللل فيفي إطار استاراإاناات الحاضر   
يعنيييي   عليييى وجيييق الخصيييو الناييياط التربيييوي عموميييا ومسيييتقبل ستايييراف المسيييتقبل ا إأ

سيييناريوهات فييي نفييس اآلأ   و اعتميياد بالنهييل مييأ التييراث اسييتخ،  عبييرة مييأ الماضييي 
اانط،ا مييأ المسييلمات بيي والممننيية   مختلفيية معييدة سييلفا  لجميييأ الحيياات الطارئيية المحتمليية

تجاهيييات البحيييث العلميييي والفنيييري والعقائيييدي اواافتراضيييات المتفيييا عليهيييا ميييأ مختليييف 
 .القدرات ال،همة  نجاه أي مسار مستقبلييات وا منانتعييأ ووالتننولوجي؛ 

اادتصييادية دراسيية الوجهيية المسييتقبلية للمتغيييرات المجييال   هييذا نمييا نعنييي بااستاييراف فييي 
 األساسةةي  الم كةةات مسييار تطييورمتابعيية والتربييية والتنييويأ ومنونييات من وميية وااجتماعييية 
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وفيي الحيياة التنميية  وفيي  والصيناعات المهيأ الضيرورية ل،نخيراط فيي والتوعي  والمهتي  
  .يجت عدم إغفالها ألنها تنبئ بالمستقبل  ملنات عموما 
ينطلييا مييأ   علمييي اسييتراتيجي ينييوأ استاييراف المسييتقبل مبنيييا علييى تخطيييط  أأ اييريطة

وفيي هيذا  .وتودعيات معقوليةحيثييات ومعطييات وادعيية و( والتيراث التاري )تجارت الماضي 
علييى أهمييية الميينهج العلمييي فييي دراسيية   جةةر  تمهةةد  المالالمسييتقبليات عييالم يسنييد الصييدد 

ا ينمأ دور ااستاراف فيي إصيدار التنبيسات اعتباطييا ؛ بيل يتجليى هدفيق ": المستقبل  فيقول
في تحديد ااتجاهات  وتخيُّل مستقبلا مرغوتا فيق  وادتراح استراتيجيات تحويلق إليى مسيتقبل 

 ".ممنأ

إننييا نييروم فييي هييذه المقاربيية   اانطيي،ا مييأ :  التظةةر  ال ةةمولي  ل متهةةاجعتمةةاد ا:  سادسةةا

: نقتييرح أأ تسييتهدف المنهيياج التربييوي فييي منوناتييق األساسييية و الن ييرة الاييمولية للمنهيياج
 وأالمعرفيية منهيا سواء  مختلف عناصر الو يفة التربوية  والتي تستحضر األهداف التربوية

 نميا تسيتهدف .(الوجدانية)األخ،دية –الروحية  وأ (الحرنية و المهارية  –الحسية ) الجسمية
الطييرا واألسيياليت والتقنيييات والنتييت ونييذا   ( المضيياميأ) ااختيييارات المعرفييية والعلمييية

خصوصييييات الفئيييات المسيييتهدفة  وأسييياليت المتيييدخليأ ميييأ وأن مييية التقيييويم    و المدرسيييية 
التن يميييات )تن ييييم الحيييياة المدرسيييية  و (التربويييية القييييادة)مدرسييييأ ومرايييديأ وإداريييييأ 

 ...(.البيداغوجية وتوهيأ الهمأ المدرسي و األناطة المواهية 
 

 :المتهاج المتدمج  تبتت: سابما  

مأ المنونات األساسية في نميوذج التيدريس بالملنيات  اعتمياد مبيدأ اانيدماج بمعنياه الحقيقيي 
والييذي نعتبييره السييياا الطبيعييي لتطبيييا هييذه البيييداغوجيا  "المنهيياج المنييدمج"نمييا نتبنيياه فييي 

ليييس لنييأ إلييى التنامييل نمييا نتصييوره   ( 3م )المنهيياج المنييدمج للمسسسيية يسييعى   األصيييلة 
الييذي يختهلييق فييي اانييدماج علييى مسييتوى المييوارد المعرفييية التييي والمنحييرف بمعنيياه الضيييا 

والييذي يتمثييل فييي والاييامل بييل بمعنياه العميييا   ويجنييدها لمواجهيية وضييعيات  نتسيبها التلميييذي
 :المبادئ الث،ثة التالية

–اابتيدائي )هينلية التعلييم فيي إعادة الن ر  :” االتدماج الممود  بي  المراحل وال مب“ -1
رسيية مندمجية لتطيور مختليف أسي،ك التعلييم بالع،دية ميأ مأ ( العالي -الثانوي   -ا عدادي 

و تطوير التعليم العتييا واألصييل بمواهاة مأ . المن ومة التعليميةالتنويأ المهني  نجهء مأ 
نميا تسياير  .األخرى في التعليم العيام والخصوصيي األن مةجسور التواصل بينق وبيأ  إيجاد

المقاربيية التربوييية المندمجيية   الرغبيية فييي الحييد مييأ ااهدواجييية الفاصييلة بيييأ منيياهج القسييم 
ومنياهج القسيم األدبيى وذليك بتهوييد الطاليت بخلفيية متينية فيى اللغية ( الفنيي) العلمي والتقنيي 

  .والرياضيات والعلوم الطبيعية وا نسانية والتنويأ الثقافي العام  بانل متواهأ
توهييأ السينة الدراسيية عليى اليدورات   ( :يتنامل المعرفالتناسا وال)”  االتدماج األفقت” -2
تن يييم المييواد  وم الدراسيية فييي مختلييف الاييعت والتخصصييات يتن ييمراجعيية  و (الفصييول)

الن ر في إمنانية إحداث مواد جديدة ومد الجسيور بييأ الميواد بالدراسية ووحدات التخص  
مراعيييياة خصوصيييييات المييييواد الدراسييييية مييييأ   التنامييييل  مبييييدأ بيييييابتط المعروفيييية تقليييييديا

  .على حدةوالتخصصات 
المواد الدراسية والبنياء المتيدرج لمفاهيمهيا وفيا آخير ميا توصيل بيأ التنامل تحقيا  و أأ يتم

 .(مثل تو يف ن رية الذناءات المتعددة)إليق العلم في مياديأ النمو العقلي والنفسي للمتعلم 
مبدأ اانيدماج بييأ الن يري والعمليي فيي إطيار واحيد   ومنيق ضيرورة عنايية هذا النما يامل 

التربية بالربط بيأ الفنر والعمل وإلغاء الثنائية التي ن،ح ها في المدرسة الحالية السائدة فيي 
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تحقيا الحد األدنى مأ التناميل بييأ جمييأ األصيلة   إذ ياترط في المدرسة المندمجة . بلداننا
  وبيييأ موضييوعات الدراسيية الن رييية والدراسيية  داخييل القسييم وخارجييقاألناييطة التربوييية 

  .العملية   مما يساعد في بناء إنساأ سوى ذي اخصية متواهنة   يفنر بعقلق ويجرت بيديق
مراعاة الع،دية : ” ية متطلبات المجتمعات المحلمأ curriculaire  االتدماج المتهاجت”-3 

بيأ ما تقدميق المدرسية ميأ بيرامج ومحتوييات وميا يسيعى المجتميحأ إليى تحقيقيق ميأ  يةالتفاعل
رئيسيا   باعتبيار المدرسية محرنيا أساسييا للتقيدم ااجتمياعي وعيام، وملنياتأهداف وغايات 
مييأ الحيير  علييى مراعيياة المنهيياج الدراسييي لخصوصيييات المنيياطا  .التنميييةمييأ عوامييل 

  .العمل بالجهوية الموسعة أفالجهات في وا
الذي نتبناه والذي يأتي نميوذج التيدريس بالملنيات في المنهاج يسير ااندماج المقصود وهنذا 

أي عليى )في اتجاه متصاعد بدءا مأ المستوى المحلي ثم الجهوي فيالوطني يسير   نتتويج لق
العربيي )عليى المسيتوى ا دليميي لنصل في النهايية لتحقييا اانيدماج   (مستوى المجتمأ ننل

إننا نقترح أأ تتميه المقاربة والمنهاج التربيوي عموميا  بالسيماح للعيامليأ فيي  .(ا س،مي –
دطاع التعليم  بقدر مأ المرونة في صيياغة الملنيات المسيتهدفة واختييار المضياميأ التعليميية 

  مييأ دييدر مييأ  وأ بهيياالم،ئميية   بحيييث نمنييأ المنيياطا والمسسسييات والجهييات التييي ياييتغل
الحرية لتعديل ومواءمة المقررات الدراسية  ميأ ااحتياجيات والخصوصييات الجهويية   ميأ 

وإدامة مااريأ الارانة التربوية   حيث تتيرك . احتفا ها باألسس الماترنة في المنهاج العام
أ للمسسسيييات المبيييادرة فيييي عقيييد اتفادييييات التعييياوأ ميييأ القطييياع الخيييا  وفعالييييات المجتمييي

المحلي وتعيييديل مناهجهيييا الدراسيييية باييينل منيييدمج   بميييا يسييياير خصوصيييياتها اادتصيييادية 
ت،ميذ ومتطلبات أسيرهم   الحقيقية للحتياجات اا   وااجتماعية والثقافية ويلبي في نفس اآلأ

 .وبالسياسة العامة للدولةدوأ ا خ،ل بالمنهاج العام 
  
 

 محهوم الم كات فت الترا  -4
 

حيييث نجييد لييق اسييتعماات   مفهيوم الملنييات مييأ المفيياهيم الغنيية فييي تراثنييا العلمييي والتربيوي 
 للفيردمضبوطة   تتمحور نلها حول اعتبار الملنات مأ أهم ما يمنيأ وني متعددة انثيرة ومع

  فيي جمييأ   عليى مسيتوى فنيره واخصييتق باينل عيام  أأ ينتسبق واأ ينتجق في نفس اآلأ
 مثييال علييى ذلييك  نفيمييا يلييي   وسيينقدم  .وفييي مختلييف العلييوم والصييناعات الحييياة  ناييطةأ

 .و فوه في نتابياتهم وااتغلوا بق بهذا المفهوم و اناغلوامأ متعاريف لبعغ أ هر المفنريأ 
 .ونخ  منهم بالذنر الجرجاني و إخواأ الصفا وابأ خلدوأ 

 

 : ل ريف الجرجاتتالدى الم ك  :  أوال 

 
واسيتعداد عقليي  بقيدر ميأ اليدوام   فيي الينفس ات الثابتية صيفميأ اللدى الجرجياني الملنة    

هيي صيفة راسيخة  الم كة “:ويعرفها على النحيو التيالي . خا   نجاه أعمال بحذا ومهارة 
  نيفيية نفسيانيةفالنفس تحصل لها هيئة بسبت فعل مأ األفعال  ويقيال لتليك الهيئية . في النفس
ما دامت سريعة الهوال؛ فإذا تنررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك النيفية  حالةوتسمى 

نتييات )“  وبالقييياس إلييى ذلييك الفعييل عييادة وخلقييا.بطيئيية الييهوال فتصييير ملنيية فيهييا وصييارت
 .(م1413- 1331/  هح 811 -047- لاريف الجرجانيل "التعريفات"
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/740
http://ar.wikipedia.org/wiki/816_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1339
http://ar.wikipedia.org/wiki/1413
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 :الم ك  عتد إخوا  الصحا :  ثاتيا 

 (:الحادي عار المي،دي-القرأ الرابأ الهجري )
على مفهيوم الملنية بالعيادة   حييث ييروأ أأ الملنية نمهيارة تنيوأ فيي  إخواأ الصفا اصطل 

األخ،ا والصنائأ وا تنوأ إا نتيجة تحصيل حاصل للممارسة الدائمة   حيث يعبيروأ عيأ 
واعلم أأ العادات الجارية بالمداومة عليها تقوي األخ،ا الاانلة لها  نما اأ ...“:هذا بقولهم 

مة على البحث عنها والدرس لها   والمذانرة فيها يقيوي الحيذا بهيا الن ر في العلوم و المداو
والرسييوف فيهييا  وهنييذا المداوميية علييى اسييتعمال الصيينائأ والتييدرت فيهييا يقييوي الحييذا بهييا 

 “...واألستاذية فيها
 

 .(م( 1332-1406 :محهوم الَم َك  عتد اب  خ دو :  ثالثا

  
وا سيييما علييى امتييداد الفصييول المخصصيية " المقدميية"تييرد هييذه النلميية فييي أنثيير موضييأ مييأ

و إذا نيياأ مفهييوم العصييبية هييو المفهييوم . وفييي نييل مييرة يتخييذ معنييى سيياديا مضييبوطا. للتعلييم
المرنهي في تحلي،ت ابأ خلدوأ للدولة وااجتماع الباري  فيإأ مفهيوم الملنية هيو المفهيوم 

 .ل التعليمالمرنهي في آرائق حو
التدريج  التنرار  عيدم الخليط  عيدم )  على ستة عناصر ابأ خلدوأ  ينبني التعليم المفيد عند

التوسأ في المعارف األداتية  الترنييه عليى النتابية والحسيات  التوسيأ فيي العليوم ميأ خي،ل 
 ..في العلم المدروس م ك والهدف النهائي هو أأ يحصل المتعلم على (. الرحلة لطلبها

إ  الم كات صحات ل تحس وألوا  فةال تةحدحم دفمة  ، ومة  كةا  ع ةر الحبةر  كةا  ”ويعرفها 
 .“أسهل لقبول الم كات وأحس  استمدادا لحصولها

  نمييا أنهييا جسييمانية (ليسييت جماعييية وا فطرييية نليييا)إأ الملنيية  فردييية   فطرييية ومنتسييبة 
والملنية نلهيا جسيمانية :"وأيقيول ابيأ خليد. حتى ولو نانيت ديدرة ذهنيية( خارجية وم،ح ة)

 ”سواء نانت في البدأ أو في الدماغ
والملنات ا تحصل إا بتنرار األفعال   ألأ الفعل يقأ أوا وتعود منق للذات صيفة  فتنيوأ "

 .”حاا  ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة فيهيد التنرار فتنوأ ملنة أي صفة راسخة
يحصيل الحيذا واليذناء والنييس وااسيتي،ء عليى عنيدما ترسي  الملنية :الملنة صيفة راسيخة 

وحسأ الملنات في التعليم والصنائأ وسيائر األحيوال العاديية يهييد ا نسياأ ."العلوم والصنائأ
 .”وما لم تحصل الملنة لم ينأ الحذا"” ذناء في عقلق وإضاءة في فنره

مييا فييي علييم مييأ إذا حصييل ملنيية [ فييالمتعلم"]والملنيية تتطييور وتجييود  مثلمييا  تنطفييئ وتخمييد  
” العلوم  استعد بها لقبول ما بقي  وحصل لق ناياط فيي طليت المهييد والنهيوغ إليى ميا فيوا

 .”وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملنة الناائة عنق. "”فتجود ملنتق"
تمنأ الملنية ا نسياأ وتسيم  ليق بإتقياأ ومعرفية مبيادئ الايئ ودواعيده عيأ : الملنة صناعة 

  إذ تمنييأ الملنيية ”نقييدرة أسيياس فييي صييياغة األفعييال بأنواعهييا الملنيية ”. طريييا الممارسيية
 .ا نساأ مأ القيام باألعمال العائد إليها نحو الخياطة والحدادة والتعليم وانتسات اللغة

 .تحديد مفهوم ارتقاء الملنة إلى صناعة يتم عأ طريا المراس والتنرار 
لغييوي اصييطناعي سييليم والعنييس  ة السييليمة ينييوأ بتأسيييس وادييأيييالحفييا  علييى الملنيية اللغو

 .صحي 
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 :أتواع الم كات عتد اب  خ دو  :  رابما 

 
 :إلى دسميأ  حدوثهاطبيعة مأ حيث يصنفها  
 .ملنات فطرية ويصطل  عليها بالجبلة -1
 .ويصطل  عليها بالصناعة  منتسبة ملنات صناعية-2

الفرد بالفطرة أي أنها اسيتعداد بحيث أأ األولى موجودة في :مفردا بينهما في نيفية الحصول 
أميييا الثانيييية فتحيييدث بالممارسييية والدربييية ’فطيييري يوليييد بيييق الطفيييل حسيييت تعبيييير تاومسيييني 

 .والميراأ
 :  هناك نوعاأ مأ الملناتدرجة عموميتهامأ حيث و
الملنيات األساسيية التيي ينبغيي للميتعلم أأ يحصيلها ميأ خي،ل تعلماتيق  وهيي غايية الييتعلم  -1

وذليك أأ الحيذا فيي اليتعلم والتفينأ فييق وااسيتي،ء علييق إنميا هيو بحصيول "وهدفق األسمى  
 "ملنة في ا حاطة بمبادئق ودواعده والودوف على مسائلق واستنباط فروعق مأ أصولق

التي تخدم غيرها في طريا تحصيل الملنة األساسية فالمتعلم ( األداتية)الملنات الوسيطية -2
عده على الوصول إلى الملنة األساسيية مثيل ملنية الوضيوء تسا( وسيطية)يحصل ملنة أولية 

 .مأ أجل تحصيل الملنة األساسية التي هي الص،ة 
 

 . الم ك  ال غوي :مثال ع  الم كات عتد اب  خ دو   : خامسا

 
مثييل تاومسييني حيييث اصييطل  علييى   اهييتم ابييأ خلييدوأ بالقييدرة العقلييية النامنيية وراء النيي،م 

وهذا معنى ما تقوليق العامية ميأ أأ اللغية للعيرت بيالطبأ أي بالملنية “:تسميتها بالملنة   دائ، 
 (القيدرة)و تاومسني يسيميها النفايية “ ...األولى التي أخذت عنهم   ولم يأخذوها مأ غيرهم

compétence   ميا لفهيم وتنيويأ جميل  اللغية ديدرة فطريية عنيد المتنلمييأ بلغية“:حييث يقيول
 .”نحوية 

 " :المقدمة"يقول ابأ خلدوأ في 
اعلييم أأ اللغييات نلهييا اييبيهة بالصييناعة  إذ هييي ملنييات فييي اللسيياأ للعبييارة عييأ المعيياني ...”

وجودتهييا ودصييورها بحسييت تمييام الملنيية أو نقائصييها   وليييس ذلييك بييالن ر إلييى المفييردات   
الملنية التامية فيي ترنييت أفيراد المفيردة للتعبيير  وإنما هو بالن ر إلى الترانيت  فإذا حصيلت

بها عأ المعياني المقصيودة   ومراعياة التيأليف اليذي يطبيا الني،م عليى مقتضيى الحيال  بلي  
 “...المتنلم حينئذ الغاية مأ إفادة مقصوده للسامأ   وهذا هو معنى الب،غة
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 ل م كات تمريحتا -5

 
واستلهاما  لتلك المفاهيم التراثية األصيلة  مأ ” التدريس بالملنات ”نقترح اأ نبدأ في نموذج 

 hypothèse )تعريف و يفي  للملنة  يمنأ األخذ بيق نمنطليا   نطرحيق نفرضيية عميل 
de travail  ) أساسية ناتغل بها   في انت ار ما ستسفر عنيق أبحياث تعمييا المقاربية   ميأ

 :مقترحات للتعديل و التطوير   وهو
  
الم كةة  تركيبةة  متدمجةة  مةة  قةةدرات ومهةةارات واتجاهةةات، تكتسةةب بالم ةةاهد  والممايتةة   "

وترسخ بالممارس  وتكرار األفمال ، فت إبار حل م كالت ومواجه  مواقف، والم ك  قاب   
و يكةةو  لهةةا تج يةةات سةة وكي  ...( هيةة ت ، حةةاالت ، صةةحات)ل تبةةوير و التةةراكم المتةةدرج 

 “...(.ببتحذق، كيس ، ذكاء، )خارجي  
  

والقدرات والمهيارات و   علما باأ  مفهوم الملنة هذا ا يمثل بدي، عأ مفاهيم البنيات الذهنية
  بيل يعتميد عليهيا ويغتنيي غييرهالمتداولة اليوم فيي مجيال عليم الينفس المعرفيي و ...النفايات 

لننق يو فها بانل أصيل   أي باعتماد معاني الملنات وما ارتبط بهيا ميأ مفياهيم   فيي    بها
و يفييي ل يياهرة الييتعلم والتملييك  -إنييق تصييور عقلييي. أصييل ناييأتها وتطورهييا لييدى علمائنييا 

  ميأ اللجيوء ممأ لمعوا في مجال التربية  المعرفي   ينطلا مأ مقترحات ابأ خلدوأ وغيره
عرفانيية -هيذيبها وتعميقهيا و أجرأتهيا   ميأ خي،ل جملية المفياهيم الينفسلألبحاث المعاصرة لت

 .المذنورة آنفا
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 فت التموذج تصتيف الم كات -6
 

 
  ملنات  أساسية في الحياة -1
 في التعليمملنات أناديمية   -2
 ملنات مهنية في الصناعة -3
 
 
 

 

 م كات أساسي 
 فت الحيا 

 م كات ال غ  والتواصل
 ماافهة الرسوم

 بالنتات وماافهة اللساأ بالخطات
 "تصرف في العدد بالضم والتفريا"في صنعتق م كات الحساب 

 الم كات الممرفي  والمتبقي 
 (العمليات الذهنية الصورية أو المنطقية)النتابة تقوي الن ر العقلي  و الحسات يقوي العقل 

 االجتماعي -الم كات المم ي  
 والممارساتأوليات السلوك 

 في ااجتماع الباري واألخ،ا
 تدبير المنهل
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 توعي  /م كات أكاديمي  
  فت التم يم

:م كات فت ع وم دتيوي    
 الرياضيات

علوم طبيعية   
 علوم اللغات

...التاري  –علم ااجتماع   
علوم الفلسفة-منطا  -علم الن،م -جدل    

 :م كات فت ع وم  رعي 
السنة   تفسير النتات وعلم إلهي     

حديث  -  
تصوف -أصول الفقق     

 م كات ألجل ع وم عم ي  
  السياسة المدنية

 الم كات التكت وجي  

  مهتي م كات 
  فت الممل والصتائت

 م كات الصتاع  البسيب  
 تكو  فت الضروريات  

ضرورية ألنها توفر ما هو (. الخياطة , النجارة , الحدادة , البناء , الف،حة ) والصنائأ الضرورية مثل
  ضروري للعيش

 م كات الصتاع  المركب  
(التعليم , الطت , الغناء , النتابة , التوليد ) ي التي تنوأ في النماليات  والصنائأ الارفية مثل أ  

.صاحبها ارف التردي تعطيوهي ارفية ألنها     
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 ل تموذجالتوجهات التربوي   -7
 

 
 :توجهات ع ر مستوى األهداف :  أوال

 
يتمنأ ن امنيا التربيوي ميأ القييام بو ائفيق عليى أنميل وجيق   ابيد ميأ اعتمياد مقاصيد حتى  

تسييتجيت لطموحييات   وأهيداف وفييا اختييارات وأولويييات محيددة فييي المنهياج التربييوي ننيل 
ومقييرر نيل مرحليية تعليمييية و نيل اييعبة ب خاصيية  فييي ليوائ  وتن يمهييا ثييم ترتيبهيا . المجتميأ
المرسيومة للميتعلم فيي ( المواصفات أو األهداف العامة )بما يخدم الملنات األساسية  .دراسي
؛ والملنيات النوعيية والصيناعية   األوليي واابتيدائيالتحصييل  ميأ مراحيلمراحيل نل نهاية 

 .المرتبطة بمختلف العلوم والصناعات في المراحل المتقدمة
نبغيييي اأ تسيييتجيت المقاصيييد و األهيييداف لحاجييييات الفيييرد والعنايييية بمختليييف جوانيييت نميييا ي

ننتفييي بحيييث ا    ألجييل تنييويأ اخصييية متواهنيية. روحيييةالجسييمية والعقلييية  وال :اخصيييتق
 .المعرفية على حسات الجوانت األخرى مأ الاخصية  - العقليةجوانت الباستهداف 

 باسيتهداف يية وتربآرائق ال وعموما فيتنائة الصبياأ  في أبو حامد الغحالتينص  وللتذنير  
وين ر إليها باعتبارهيا نيانيا  .المقل والروح والجسم: وهي الباريةالمنونات الرئيسية للنفس 

عليى بعيغ األسياليت والطيرا التربويية التيي تتنياول تليك  هومأ ثم جاء تأنيد .واحدا متنام،
ة والرياضيية لتهنييية القلييت والييروح  والتفنيير المنونييات بايينل متنامييل ومتييواهأ  نالمجاهييد

لتربيية العقيل  وترديية الينفس ا نسيانية فييي مجياات ا دراك  واللعيت لتربيية الجسيم وتنايييط 
 .العقل والحواس

 تبنيي  عليى  والملنيات المواصيفات و رسيم األهيدافالغايات و اختيار نل  بخصو  أننانما 
النثييير مييأ األن ميية التعليمييية  عنيييت بالفعييلودييد . وااهتمييام بالمسييتقبل ا سييتراتيجيةالرسييية 

 الرييادةفيي  اونياأ هيذا أحيد أسيبات نجاحهيالمسةتقبل واست ةراف بعملية التخطيط  المعاصرة
 .والتقدم
يمنيأ   ميا أهمهيا لعيل  يجت أأ يتوفر فيها بعغ الصيفات   الرسية الجيدة للمستقبل  على أأ

ضيأ و ميأ...  أوونيذا الممارسي ا و جهوي امرنهي   وأالمخططأصحات القرار ويقوم بق أأ 
الييذي المسييتقبل صييورة  للمتعلميييألتحقيقهييا ورسييم  المن وميية سييعىتي تييالوالملنييات   األهييداف

نيي، مييأ  وأالرسييية واألهييداف السييامية وياييحن بييذلك وأ يبلييور مفهيي. ريييد الوصييول بهييم إليييقن
وا . المرجيوة األهيداف والوصيول إليى الغاييات تليكبالرغبية فيي تحقييا  المدرسيأ والت،مييذ

او مسيارات مهنيية أو لوضيأ  وتخصصيات اختييار ايعتفرا هنا بيأ أأ تنوأ هيذه الرسيية 
ديييد تسييود فيييق العداليية عبيير بنيياء مجتمييأ ج أو علييى المسييتوى العييام  ...مايياريأ اخصييية 
 .والمساواة والحرية

علييى ااسييتمرار فييي السييير نحييو  ميييذالت،هييي التييي تحفييه  إذأ   الرسييية المسييتقبلية الواضييحة
صييرة وبعيد ن ير وتقيدير نيل يحتياج لنفياذ بالمسيتقبل استايراف إأ . الهدف رغم الصيعوبات
 .هائألسوااحتماات وااستعداد 

 
 
 
 

http://www.yanabeea.net/vb
http://www.yanabeea.net/vb
http://www.yanabeea.net/vb
http://www.yanabeea.net/vb
http://www.yanabeea.net/vb
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 :الممرفي  والحكري  توجهات فت المضامي :  ثاتيا

  
  اعتماد مبدأ ااندماج والتنامل والتنسيا بيأ مختلف أنواع المعارف وأانال التعبير؛ - 
  األس،ك التعليمية؛اعتماد مبدأ ااستمرارية والتدرج في عرغ المعارف األساسية عبر  - 
-استحضييار البعييد المنهجييي والييروح العلمييية ؛تجيياوه التييرانم النمييي للمضيياميأ المعرفييية - 

  الموضوعية في تقديم محتويات المواد؛
استثمار عطياء الفنير ا سي،مي خاصية و ا نسياني عامية   لخدمية التناميل بييأ العمل على  - 

  ؛المجاات المعرفية
حد أدنى مأ المضاميأ األساسية الماترنة  والملنيات األساسيية لجمييأ الحر  على توفير  - 

 والاعت؛    ( منها األولىخاصة )المتعلميأ في مختلف المراحل 
  .التطبيقية -والمعرفة الو يفية (الن رية) في حد ذاتهاإحداث التواهأ بيأ المعرفة - 
تعلييم  وارتباطهيا بخصوصييات اندماج محتويات المناهج خاصة فيي المراحيل األوليى ميأ ال - 

 .الجهات واستجابتها للحاجيات الفردية والجماعية 
 

  توجهات فت مجال التربي  ع ر القيـم: ثالثا

  “أخالقت-اإلصالح التحس“         
 الميييدرس و تعهييييه دور  "التيييدريس بالملنيييات"المنيييوأ األساسيييي فيييي نميييوذج ييييروم هيييذا     

 ةالمدرسيية فييي نايير ديييم المواطنيية واألخيي،ا واآلدات الحميييدة وتقوييية منانيية التربييية ا سيي،مي
 . والتربية على المساواة وحقوا ا نساأ  وثقافة ا نصاف والتسام   ونبذ النراهية والتطرف

والمسيتندة  تم إع،نهحا نمرتنهات ثابتية فيي الن يام التربيويينط،ا مأ القيم التي نما يروم اا 
الميثةةاق الةةوبتت ل تربيةة  نن يير علييى سييبيل المثييال مييا ورد فييي ) أساسييا علييى موروثنييا الثقييافي

خاصيية فييي جهئييق األول المتعلييا  "األبةةيضالكتةةاب "القيييم ونييذا فييي  من وميية حييول والتكةةوي 
ينبغيي العميل عليى تو يفهيا فيميا يعيرف والتي  ...( بااختيارات والتوجهات على مستوى القيم

والتيي ...وأن مية التقيويمعلى أجرأتها في المقررات والنتت المدرسيية و  ”تربية على القيم بال”
  :تستلهم باألساس مأ

  ديحم العقيدة ا س،مية؛ -    
  ديحم الهوية الحضارية ألمتنا ومبادئها األخ،دية والثقافية؛ -    
 ديحم المواطنحة وحقوا المواطأ وواجباتق؛ -    
  ...القيم النونية لحقوا ا نساأ -    

 

  ( :الم كاتوتتمي   لتحصيل) توجهات فت مجال البرق والوسائل: رابما

لتيسير انتسات الملنات وتنميتها على الوجق ال،ئا عند المتعلم  يتعيأ مقاربتهيا ميأ من يور    
تيجيات انتسيابها امولي لمنوناتها  ومراعاة التيدرج البييداغوجي فيي برمجتهيا  ووضيأ اسيترا
مييأ ااسييتفادة مييأ .تسييتند علييى مراحييل وخطييوات تحصيييل الملنييات عنييد ابييأ خلييدوأ وغيييره 

...( ماييروع المسسسيية والمايياريأ الاخصييية)التييدريس بالمايين،ت والعمييل بفنييرة الماييروع 
اعتمياد حليول تربويية تسيم  بالعميل بإيقاعيات متفاوتية تناسيت و. للربط بيأ الن يري والعمليي 

نل لنيل عبيد بمعييار ": ولذلك ديل  ونوع ذنائهم الغالت  متعلميأ ووتيرة التعلم لديهممستوى ال
  . " عقلق وهأ لق بميهاأ فهمق   حتى تسلم منق وينتفأ بك وإا ودأ ا ننار لتفاوت المعيار
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  :ألجرأة هذه التوجهات نقترح  و   
الطييرا  األسيياليت   )الدراسييية  دسييامالعناييية بنييل مييا يييرتبط بأايينال تن يييم الييتعلم داخييل األ-

  (النتت المدرسية  أن مة التقويم وااختباراتالمصادر والوسائل  
 تنويأ  األساليت وطرا تناول المعارف في إطار المقاربة بالملنات؛ -   
  .التعليميةواألدوات ترايد استعمال البنيات التحتية والتجهيهات  علىمأ العمل  -
ا لحاح على تنييف بعغ الطرا والممارسات التقليدية األصييلة واألخيذ عموميا بيالطرا  و - 

  :وعلى سبيل المثال ...الناطة  وطرا وضأ المااريأ ومواجهة الموادف وحل المان،ت 
إا أنييق ياييجأ علييى   اسييتخدام الطييرا التييي تناسييت المعلييم مييأ أنييق يبييي  أأ ابييأ خلييدوأ  نجييد

يهييدف إلييى حصييول المييتعلم علييى ملنيية العلييم حيييث    هفييالتعليم عنييد.ايية اسييتخدام طريقيية المناد
ليذا انتقيد ابيأ خليدوأ  .يصب  عليى درجية عاليية ميأ الفهيم ولييس فقيط حف يق دوأ فهيم وتعميا
ووصيف الطي،ت بيأنهم   الطريقة القيروانية التي نانت في همانق ترنه على الحف  بانل نبير

  ”.رنة يلتهموأ الصمت والسنوأ التام دوأ ماا
 :نما يقدم ابأ خلدوأ منهجا متنام، ومتماسنا في انتسات الملنات  يتميه باألساليت التالية  

 .اانتسات مأ خ،ل الناأة والممارسة في بيئة معينة  -1     
 .اانتسات مأ خ،ل الحف  والتنرار والتمرأ  -2     
 .الفعل ثم الصفة ثم الحال فالملنةحالة ودوع الفعل إلى : التدرج واانتقال مأ  -3    

  

  توجهات فت مجال تتظيم الحيا  المدرسي :  خامسا

 
مأ حيث تن يم الدراسة فيي مختليف المراحيل التعليميية  ل،رتقياء بجيودة الفعيل البييداغوجي  -

  مأ خ،ل الرفيأ ميأ فعاليية التيدريس وميأ جيدوى اليتعلم ومواءمية الفضياءات التربويية لهميا 
  .التدرجاعتماد مبدإ 

تن يييم الدراسييية وفيييا معيييايير موضيييوعية ت،ئيييم المسيييتجدات الميييراد إدخالهيييا عليييى مختليييف   -
  :المراحل التعليمية ما يلي

  ...والفصولالدورات ن ام تن يم نل سنة دراسية مأ حيث   -
الن يير فييي إمنانييية اعتميياد حلييول تربوييية تسييم  بالعمييل بإيقاعييات متفاوتيية تناسييت مسييتوى  -

وتيرة التعلم ليديهم بميا يفييد فيي الرفيأ ميأ الميردود اليداخلي للمسسسية وفيي تراييد المتعلميأ و
إحيياء ”وديد ذنير أبيو حاميد الغهاليي فيي نتابيق .  استعمال البنيات التحتية والتجهيهات التعليمية

اأ يقتصر بيالمتعلم عليى ديدر فهميق في، يلقيي إلييق مياا ”:   أأ مأ و ائف المعلم “ علوم الديأ
  “.لق فينفره أو يخبط عليق عقلق وا يبث إليق الحقيقة إا إذا علم انق يستقل بفهمهايبلغق عق

 (فيييي بدايييية اليييتعلم)التاخيصيييي:بجمييييأ أنماطيييق  يموبةةةالتقإدراج الغييي،ف الهمنيييي الخيييا   -
فيي إطيار بييداغوجيا الملنيات   (بعد اانتهياء ميأ اليتعلم)ا جمالي و (الم،هم للتعلم)التنويني و

اابتدائيية  تيألنل مادة دراسية في المرحلالغ،ف المخص  حست مراحل انتسابها وبمراعاة 
المنيت م  التربويالعمل بالدعم  و .لنل وحدة في المرحلة الثانية مأ التعليم الثانويوا عدادية و

  .وتنافس الفر  النفيل بترسي  المنتسبات  والضامأ للرفأ مأ نسبة النجاح والتفوا
  ؛لعطلواواستعماات الهمأ المرونة في تن يم الحص  الدراسية  -
  .ضمأ الحصة األسبوعية و الجمعوية تخصي  مجاات همنية لألناطة الثقافية والفنية -
ااجتمييياعي  هييياالمدرسييية وبعيييغ مقرراتهيييا ميييأ محيطوانيييدماج الن ييير فيييي سيييبل م،ءمييية  -
 .اادتصادي والثقافيو
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 ت خص خباب  -8
 مكوتات و أهداف تموذج التدريس بالم كاتأهم 
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تجديد 
 التراث
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و مفاهيم 
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 مقترحاتو خاتم  -9

  
تجيرى الييوم فيي العيالم ميأ المفيروغ أأ التيي  و قتو يفيتجدييد التيراث و عملية إننا نعتقد أأ 

مفنير ألسيتاذي الوالتيي نياأ  ميأ المجياات نثييرفيي ال  واسأ  طااا س،مي على ن و العربي
 سيتنوأنقول إأ هذه العملية    والتألا فيهافضل السبا  محمد عابد الجابر  األصيلالمغربي 
و تنميية مجتمعاتنيا    تنياوثقاف نيابنياء فنر إعيادة وو اانعتياا عواميل النهضية واليق ية مأ أهم 
 .بفعالية في البناء الحضاري العالمي ساهمنالرنت و سايرنحتى 

منيياهج الوتأصيييل  وتو يفييق التربييوي التييراث تجديييد (من ييور)إأ حرنيية فيي وفييي هييذا السييياا 
إأ هييذه   بييروح نقدييية ومنفتحيية  بمنهجييية موضييوعية و البيداغوجييية  ممارسيياتالنميياذج والو

اتجياه  ييرتبط  . في دراءة التراث واسيتلهامقسليما تقدميا وتتجق اتجاها ايجابيا  أأا بد  الحرنة 
بعييد تخليصيق مييأ  األصييل انيتراث يسييتلهم عضيويا بخصوصييياتنا وحاجياتنيا الحقيقيية وارتباطيا 
الفقهييياء  أعميييالميييأ   (نميييا فعيييل بالضيييبط الجيييابري)الغنيييية  تقحصييييل يستصيييفي والايييوائت 

اليذيأ حفليت بهيم أمتنيا ... والميربيأ والف،سيفة والعقائيدييأ والرحالة وااجتماعييأ والمسرخيأ
قدار ما يسعى إلى التأصييل   بمقيدار ميا يعميل عليى التجدييد واانفتياح  لننق اتجاه بم. وافتخرت

بيل يعميل باألسياس عليى المسياهمة   الحديثية  اعلى نتائج البحث العلمي و ناوفات التننولوجي
 .يالفعلية في ا نتاج والتن ير و ا بداع العلمي و التننولوج

إأ أهييم مييا نرومييق فييي ماييروعنا العلمييي وفييي سييياا اسييتهداف التأصيييل لنايياطنا التربييوي  -
وتحريره مأ مختلف أاينال التبعيية وااتناليية واسيتيراد الن رييات الجياههة   المسياهمة فيي 

اتتحاضة  ع مية  نل ما يعيد الثقة في أنفسنا وددراتنا عليى ا نتياج و ا بيداع  إنهيا دعيوة إليى 
لفيرغ إصي،ح ايامل وعمييا لمن ومتنيا التربويية وخاصية فيي جوانبهيا  ،بو ربيت تر وإلى

دوأ إهميال   بطبيعية الحيال   لبقيية جوانيت . المقتيرح   نموذجنياالبيداغوجية التي تعنينيا فيي 
من وميية التربييية والتنييويأ التييي ينبغييي أأ ياييملها ا صيي،ح   بمييا فيييق إصيي،ح الوضييعية 

ق علييى وجييق الخصييو    حيييث تنبييأ وتناييأ النميياذج المهرييية للبحييث العلمييي األساسييي منيي
 .وتتبلور مااريأ الحلول

وهييي فييي نفييس اآلأ دعييوة لييرد ااعتبييار للبيياحثيأ المحلييييأ ولمخييابر البحييث الوطنييية فييي  -
الجامعيييات ومسسسيييات التنيييويأ العلييييا ودعمهيييا   حتيييى ننيييوأ فيييي مسيييتوى ابتنيييار النمييياذج 

طاعييات الحيوييية و فييي مقييدمتها دطيياع التربييية وانتايياف الن ريييات العلمييية   فييي جميييأ الق
 ...والتعليم

إلى العديد مأ ا جراءات ومنها إعيادة الن ير فيي أسياليت تفوييت   نما ندعو ارتباطا بذلك  -
تتعاميل معهيا وهارة نثييرا ميا التيي الصفقات مأ مناتت الدراسات وخاصة المناتت األجنبيية 

نييأ ومرادبية ناياط المن ميات الدوليية وونياات وتق وغيرهيا ميأ اليوهارات التربية الوطنيية 
هيذا النميوذج أو ذاك وبالتيالي  ادتيراحالتعاوأ وصناديا الدعم  والتي ينوأ لها بال  األثر في 

  وتقيويم ناياطها بميا يخيدم المصيلحة الوطنيية  "ا صي،ح"فيرغ اسيتراتيجيات  /في وضيأ 
 .والجماعات في جميأ مجاات التنميةدبل نل ايء ويستجيت للحاجيات الحقيقية لألفراد 
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