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احلمد َ
ّلل حدد
كلمة اللجنة املنظمة
أهي ٚاحلوقر افُريؿ ادنتٌؾ /ادْنٌؾ بٚفنٖن افسبقي مـ أشٚتذة،
وإداريغ ،ومراؿبغ تربقيغ ،ومتدربغ ،وضِب ،ٜومجٔع مـ ذؾْ ٚبحوقره هْ:ٚ
افسالم ظُِٔؿ ورمح ٜاهلل تًٚػ وبرـٚتف.
بٚشؿ أظوٚء افِجْ ٜادْيّ ٜأرح ٛبُؿ ،وأصُرـؿ جزيال ظذ تؼيٍْٚ
بحوقر هذه إمسٔ ٜافًِّٔ ٜادبٚرـ ،ٜوأرجق أن تسّحقا يل بتَديؿ صُر خٚص
فُؾ مـ شٚهؿ ،مـ ؿري ٛأو بًٔد ،ذم افتٓٔلء هلذا افٔقم ادبٚرك ،وافسٓر ظذ
إٕجٚحف .ـام أرجق أن يُقن مقضقظف جمرد حَِ ٜضّـ شِسِ ٜممتدة احلَِٚت
تبح ٞذم أشئِ ٜافسبٔ ٜوادجتّع ،بام جيًؾ إوػ راؾً ٜفتّْٔ ٜافثٚين.
ادقضقع افذي جيًّْ ٚافٔقم فٔس ؽريب ٚظُْؿ؛ ُٕٕؿ مٚرشتّقه ،ومتٚرشقٕف
بٚشتّرار ،داخؾ ادرـز أو خٚرجف .أيو ٚهق مقضقع ٕٚطؿ ،مـ بغ ٕقاطؿ أخرى
ظديدة ،تتَٚضع داخِف مجٔع افنً ٛوافتخههٚتْ ،
وإن مـ زواي ٚورؤى ٓ
يُّْٓ ٚإٓ أن تُقن خمتٍِ ،ٜم ٚدام افنٖن إٕس ٕٚٔٚسؾ ً ،ٚوم ٚدام إمر يتًِؼ
بتخههٚت متبٚيْ ،ٜفُْٓ ٚتتٍؼ  -مـ دون صؽ  -ظْد مستقى أـٚديّل أدٕك ذم
تْزيؾ وأجرأة هذه افتهقرات.
مقضقع "افَْؾ افديدـتُٔل" ،افذي ٕجتّع حقفف ،ؾٔف مـ افسحر واإلؽراء
م ٚيدظق ؾًال إػ اخلقض ؾٔف ،مـ زاوي ٜإٓنٌٚل ادٍْهؾ؛ أي مـ داخؾ ـؾ
ختهص ظِّل أو مًرذم ظذ حدة ،مـ جٓ ،ٜأو بٚفبح ٞذم افًالؿ ٜافَٚئّ ٜبغ
هذه افتخههٚت ،مـ جٓ ٜثٜٕٔٚ؛ فُْف حَؾ مِ ٌّؿ ،م ٚدام إمر يتًِؼ بسٗال ؾخ
يستًيص ظذ اإلجٚب ٜافسِٜٓ؛ ٕٕف يبح ٞذم حتقيؾ ادّتْع إػ شٓؾ ،أو بٌِ ٜأهؾ
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افسبٔ ٜيبح ٞذم ـٍٔٔ ٜحتقيؾ ادًرؾ ٜافًٚد ٜإػ مًرؾ ٜمدرشٜٔ؛ م ٚجيًؾ ضرائؼ
افتْٚول مِتبس ٜوؽر بريئ ٜدائام ،وجيًؾ ادسٗوفٔ ٜموٚظٍ ٜظذ افبح ٞافسبقي
إـٚديّل دؾء بًض افثٌرات افتل تْجؿ ظـ آشتًامل ؽر ادتخهص ،وهق مٚ
يتؿ افرهٚن ظذ حتََٔف مـ خالل ادراـز وادٗشسٚت افسبقي ٜخهقص،ٚ
وادتدخِغ ذم افنٖن افسبقي ظّقم.ٚ
وضّـ هذا اإلضٚر ،يٍسض أن ُيْير إػ ادَحٚور ادَسح ٜهْٚ؛ أي مـ زاويٜ
ّ
تدخؾ إـٚديّل واصتٌٚفف ظذ مقاضٔع تىّح دَٚرب ٜإصُٚفٔٚت ،أو ؿوٚي،ٚ
تربقي ٜسف ،تروم ادسٚمه ٜذم افبح ٞافًِّل افسبقي ظّقم ،ٚوإنٌٓٚت
أخرى ُتًْك بٚفنٖن افسبقي بتسِٔط بًَ ٜمـ افوقء ظذ مقاضٔع تتَٚضع
ٍ
ختههٚت بًْٔٓ ،ٚدون أن ُيًدّ ذفؽ إؿهٚء فِتخههٚت إخرى افتل
واهتاممٚت
ٕتّْك أن تتٖٓٔ ؾرصٓ ٜحَ ٜدَٚرب ٜمقضقع افَْؾ افديدـتُٔل ؾٔٓ ٚمـ زاويٜ
أخرى.
وظِٔف ،ؾَد جٚء برٕٚم ٟهذه إمسٔ ٜمقزظ ٚظذ جِستغ( :إير برٕٚمٟ
افْدوة)
أج َري ادجتٓد وادهٔ،ٛ
أمتْك أن جيّع فْ ٚافٔقم بغ ادتً ٜوافٍٚئدة ،وبغ ْ
وأجدّ د صُري ث ٜٕٔٚفُؾ احلٚرضيـ.
وافسالم ظُِٔؿ ورمح ٜاهلل وبرـٚتف.
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تسـقري :األستاذ عبد اهلل مـار.

 االفتتاح بآيات ب ّقـات من الذكر احلؽقم.
 كؾؿة إدارة ادركز اجلفوي دفن الرتبقة والتؽوين بوجدة.
 كؾؿة الؾجـة ادـ ِظؿة (يؼدّ مفا األستاذ عبد العزيز غوردو).
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تسـقري :األستاذ مصطػى بـعؾة.

* ادداخؾة األوىل :الـؼل الديدكتقؽي بني ادػفو وادرارسة – عبد اهلل بوغوتة.
م
* ادداخؾة الثاكقة :درس التاريخ بني ادعرفة العادة وادعرفة ادتع ّؾؿة (ادرحؾة اإلعدادية
أنؿوذج ًا) – الطاهر قدوري.
* ادداخؾة الثالثة :خصوصقات وإشؽاالت الـؼل الديدكتقؽي يف مؽون اجلغرافقا(السـة
األوىل من السؾك الثاكوي التلهقيل كؿوذجا) – حمؿد عطواين وإدريس احلافقظ.

تسقري :األستاذ عبد اخلالق محويت.

* ادداخؾة األوىل :خصوصقة الـؼل الديدكتقؽي يف ادرحؾة التعؾقؿقة االبتدائقة – رشقد
الؽــبور.
* ادداخؾة الثاكقة :إشؽاالت الـؼل الديدكتـقؽي يف تدريس بعض حماور الؾغة العربقة يف
الثاكوي – عبد الؽريم فاضقل.
* ادداخؾة الثالثة" :الـؼل الديدكتقؽي يف مادة الرتبقة اإلسالمقة :خصـوصقة ادـفج وآلقات
التــزيل" – احلسن قايـدة.
* ادداخؾة الرابعة :صعـوبات الـؼل الديدكتقؽي يف الرياضـقات (وجفة كظـر سقؽولوجقة) –
حمؿد األزمي.
إعداد تؼرير عن الـدوة :فريد أمعضشو.
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د .عبداهلل بوغوتة


*

:

فَد ذظ ٝوزارة افسبٔ ٜافقضْٔ ٜذم ادراجً ٜافتدرجئ ٜفِّْٚه ٟاددرشٔ ٜمْذ
صدور ادٔثٚق افقضْل فِسبٔ ٜوافتُقيـ ذم بداي ٜافَرن احلٚيل  -ـام هق مًِقم  ،-ودخؾ
مٍٓقم افٍُٚي ٜإػ جمٚل افسبٔ ٜوافتُقيـ ،إٓ أن هذا ادٍٓقم (تْيرا وممٚرش ٓ )ٜزال
جمٓقٓ إػ حد م ٚفدى ظدد ٓ يستٓٚن بف مـ ادامرشغ؛ إم ٚفَْص ذم آضالع افذي هق
مّٓ ٜمـ ادٓٚم إشٚشٔ ٜفِتُقيـ إشٚس وافتُقيـ افتٖهٔع وافتُقيـ ادستّر ،أو
ٕتٔج ٜدَٚوم ٜافتٌٔر افذي يبديف ظدد ٓ يستٓٚن بف مـ اددرشغ ادامرشغ ،رؽؿ ظدد
افَِٚءات وافدورات افسبقي ٜوافتُقئْ ٜافتل ٕيّ ٝخالل افًؼي ٜإخرة ظذ إؿؾ.
وإن ادىِع ظذ ادامرشٚت افٍهِٔ ،ٜجيد أهن ٚذم ؽٚفبٔتٓ ٚترتُز ظذ مَٚربٜ
افتدريس بٕٚهداف أو بٚدوٚمغ .وذم طؾ هذا افقضع ،يبَك افسٗال إشٚس افذي
يُّـ ضرحف هق :ـٔػ شتتبِقر ادَٚرب ٜبٚفٍُٚيٚت إذا ـٚن اددرس ٓ يًّؾ هبٚ؟ وـٔػ
شتتنُؾ افٍُٚيٚت افتقاصِٔ ٜوافثَٚؾٔ ٜوآشساتٔجٔ ٜوادْٓجٔ ٜوافتُْقفقجٔ ٜافتل
تتحدث ظْٓ ٚافقثٚئؼ افرشّٔ ،ٜوتهبح بٚفتٚيل جزءا مـ مقاصٍٚت ادتًِؿ ادٌريب؟ وبْٚء
ظذ هذا إصؾ ،ـٔػ يُّْْ ٚاحلدي ٞظـ جمّقظ ٜمـ أفٔٚت افبٔداؽقجٜٔ
وافديدـتُٔٔ ٜفتًٍٔؾ هذه ادَٚرب ،ٜومـ ذفؽ مراحؾ َٕؾ ادًرؾ ٜمـ مَٚمٓ ٚإـٚديّل
* مدير ادرـز اجلٓقي دٓـ افسبٔ ٜوافتُقيـ فِجٓ ٜافؼؿٔ – ٜبٚح ٞذم افتٚريخ وافسبٔ.ٜ
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إػ مَٚمٓ ٚافتًِّٔل اددرد بٚظتامد مبٚدئ افتًِؿ وافتًِٔؿ افًٍٚل ،وافبٔداؽقجٔٚت
ادتّحقرة حقل ادتًِؿ؟
واددرس ادٌريب ،ـٌره مـ اددرشغ ظذ ادستقى افًٚدل ٓ ،يُّـ أن يٌر
ممٚرشٚتف وأشٚفٔ ٛظِّف دجرد ؿراءة ـتٚب أو دفٔؾ أو حتك حوقر فَٚءات تربقيٜ
حمدودة ذم افزمٚن وافٍٚئدة ،وفذا ـٚن فزام ٚظذ إضراف ادًْٔ ٜبٚإلصالح ،وأخص
بٚفذـر ،ذم هذا ادَٚم ،ادراـز اجلٓقي ٜدٓـ افسبٔ ٜوافتُقيـ ذم حِتٓ ٚاجلديدة ،تًٍٔال
دَتؤٚت مرشقم إحداثٓ ٚوتْئّٓ( ٚادرشقم  ،)2.11.672ومـ خالل أدواره ٚومٓٚمٓٚ
ذم افتُقيـ إشٚس وافتٖهٔع وادستّر وافبح ٞافًِّل وافتجديد افسبقي ،أن تًد
خى ٜوبرام ٟفِتُقيـ ادستّر افذي يُقن أـثر ارتبٚض ٚبٚدامرش ٜادٔدإٔ ،ٜبٚظتامد
افزاديٌؿ ادًّقل بف ذم افتُقيـ إشٚس :ظّعٕ-يري-ظّع ،حتك ٓ يُقن مقضقع
َ
افتُقيـ خٚرج افسٔٚق افًِّل وافزمْل ،ـام هق مِحقظ ذم تُقيْٚت ظدة شٚبَ.ٜ
وإشٓٚم ٚذم بِقرة هذا ادؼوع افًِّل افسبقي اإلصالحل ،شٖحٚول أن أتْٚول
ذم هذه افقرؿ" ٜافَْؾ افديدـتُٔل" مٍٓقم ٚوممٚرش ،ٜبٚظتبٚره أهؿ أفٔٚت افبٔداؽقجٜٔ
وافديدـتُٕٔٔ ٜجرأة ادَٚرب ٜبٚفٍُٚيٚت بٚظتامد افبٔداؽقجٔٚت افًٍٚف ،ٜوم ٚيرتبط هبذا
ـِف مـ تَْٔٚت وؾْٔٚت ذم جمٓٚت افتقاصؾ وافتدبر افسبقي بّختِػ مستقيٚتف.
افَْؾ افديدـتُٔل  : Transposition didactiqueادٍٓقم
مْذ أن أدرج مٔنٚل ؾري  M.Verretمٍٓقم افَْؾ افديدـتُٔل ذم أحد مٗفٍٚتف
شْٜ

1975

 ،حتقل هذا ادٍٓقم فٔهبح مقضقع اهتامم ـبر مـ ضرف ادنتٌِغ بحَؾ

افديدـتٔؽ؛ ؾٕٚتؼ بٚفتٚيل تقطٍٔف بهقرة مُثٍ ٜذم أؽِ ٛإبحٚث ادْتّٔ ٜإػ هذا
احلَؾ افًِّل افْٚصئ.

Verret. M, Le temps des études, Paris )1975 (.
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ؾام هق افَْؾ افديدـتُٔل؟
جٚء ذم ادْٓؾ افسبقي إٔف "مٍٓقم أشٚد مـ مٍٚهٔؿ ديدـتٔؽ افريٚضٔٚت،
ويَهد بف افًِّٔ ٜافتل يتؿ هب ٚإٓتَٚل بٚدًٚرف افريٚضٔ ٜمـ مستقى مًٚرف ظِّٜٔ
دؿَٔ ٜيْتجٓ ٚادختهقن إػ مستقى مًرؾ ٜؿٚبِ ٜفِتًِٔؿ وافتًِؿ .ؾُؾ مؼوع اجتامظل
فِتًِٔؿ وافتًِؿ يتُقن جدفٔ ٚبتًرف وحتديد حمتقيٚت ادًرؾ ٜبٚظتبٚره ٚحمتقيٚت
فِتًِٔؿ ،وتُقن حمتقيٚت ادًرؾ Contenus du savoir ٜادحددة دحتقيٚت افتًِٔؿ

Objets

 ،à enseignerافتل ظٚدة م ٚتًد ذم صٌٔ ٜبرام ،ٟذات وجقد ؿبع مَٚرٕ ٜمع افًِّٔ ٜافتل
دمًؾ مْٓ ٚحمتقيٚت ؿٚبِ ٜفِتًِٔؿ .إهن" ٚإبداظٚت ديدـتُٔٔ ٜحََٔٔ ٜيتؿ ابتُٚره ٚتِبٜٔ
فـ"حٚجٚت" افتًِٔؿ ،وتىرأ ظذ حمتقى مًرذم مًغ ظْدم ٚخيتٚر ـّحتقى فِتًِٔؿ
حتقٓت دمًِف متٍُٔ ٚوؿٚبال ٕن حيتؾ مقؿً ٚضّـ مقضقظٚت افتًِٔؿ .وافًِّٔ ٜافتل
يتحقل هب ٚمقضقع فًِّرؾ ٜإػ مقضقع فِتًِٔؿ تسّك َٕال ديداـتُٔٔ ،ٚويُّـ دمسٔد
مسٚر هذه افًِّٔ – ٜحس ٛصٚؾالر -مـ خالل اخلىٚض ٜافتٚفٔ:ٜ
 مقضقع ادًرؾ  ٜمقضقع فِتًِٔؿ  مقضقع افتًِٔؿ".
وإىالؿ ٚمـ هذا افتًريػ وؽره ،يُّْْ ٚافَقل إن افَْؾ افديدـتُٔل ،ذم أحد
مًٕٔٚف إشٚشٔ ،ٜينر إػ افًّؾ افرضوري افذي يَتيض إظٚدة تْئؿ وتهْٔػ وترتٔٛ
وهُِٔ ٜادحتقيٚت افدراشٔ ٜادستَِ ٜمـ افتخههٚت افًِّٔ ٜادتْقظٜ؛ وذفؽ بْٚء ظذ
م ٚيَتؤف افًٍؾ افتًِّٔل /افتًِّل ،وهذا إمر يتىِ ٛمْ ٚمجًٔ ،ٚبهٍتْ ٚخمتهغ ذم

ادْٓؾ افسبقي :مًجؿ مقشقظل ذم ادهىِحٚت وادٍٚهٔؿ افبٔداؽقجٔ ٜوافديداـتُٜٔٔ
وافسُٔقفقجٔ ،ٜظبد افُريؿ ؽري ،ٛمْنقرات ظٚمل افسبٔ ،ٜمىبً ٜافْجٚح اجلديدة ،افدار
افبٔوٚء ،ط.2006 ،1
)chevallard,Y. et Jochua : M.A (1991
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هذا ادجٚل ،أن ًٕٔد ؿراءة افُتٚب اددرد فإلجٚب ٜظـ افسٗال ادستٍز :دٚذا ُـتبٝ
حمتقيٚت ظدد ٓ يستٓٚن بف مـ ـتبْ ٚاددرشٔ ٜبٌِ ٜافُبٚر ،وبٌِ ٜظِّٔ ،ٜوخٚرج شٔٚؿٓٚ
افزمُٚين وافسقشٔق-ثَٚذم؟
وفًؾ اإلصُٚفٔ ٜافتل يىرحٓ ٚافَْؾ افديدـتُٔل ،ظذ مستقى ادامرش ٜخٚص،ٜ
تُّـ ذم افٍُٔٔ ٜافتل تتٔح إمُ ٜٕٔٚإٓتَٚل مـ مًرؾ ٜظٚد ٜإػ مًرؾ ٜفِتدريس وافتًِؿ.
وإىالؿ ٚمـ هذا ،يُّْْ ٚأن َٕقل إٕف إذا أردٕ ٚاحلدي ٞظـ أجرأة افَْؾ
افديدـتُٔل ؾسُٔقن ذفؽ ظذ ثالث ٜمستقيٚت :ظذ مستقى ادامرش ٜافتٖفٍٔٔ ،ٜوظذ
مستقى ادامرش ٜافتُقئْ/ٜافتٖهٔع ،وظذ مستقى ادامرش ٜافٍهِٔ ،ٜوهذه ذم حد ذاهتٚ
مٍٚرؿ ٜؽريب ،ٜإذا أضٍْ ٚإفٔٓ ٚأن ظددا مـ ادتًِّغ حيٍيقن ادًٚرف وادٓٚرات وافَٔؿ،
وفُـ ٓ يقطٍقهن ٚذم حٔٚهتؿ افٔقمٔ ،ٜوهذا راجع –حس ٛرأيل -إػ افٍنؾ ذم أجرأة
افَْؾ افديدـتُٔل؛ أي إُّْٕٕ ٚـ ادتًِّغ مـ ادًرؾ ،ٜوفُـ مل ٕستىع أن ٕجًِٓؿ
يتُِّقهن.ٚ
وبام أن افتحِٔؾ ،أو افبح ٞافديدـتُٔل افذي يتقخك افْيرة ادقضقظٜٔ
وافنّقفٔ ،ٜؿد يوع افَْؾ افديدـتُٔل ضّـ أوفٔٚتف ،ؾٕ٘ف اختٚر أن يَٚرب تِؽ
اإلصُٚفٔ ٜذم شٔٚق مثِثف ادًروف بـ"ادثِ ٞافديدـتُٔل" :ادًرؾ - ٜادتًِؿ  -اددرس.
وبذفؽ ،يهبح افَْؾ افديدـتُٔل ظبٚرة ظـ حتقيؾ ؾًع فًِّرؾ ٜتبتًد ؾٔٓ ٚظـ
حٚفتٓ ٚاخلٚم؛ أي ـام إٔتج ٝذم شٔٚق شقشٔقفقجل حمدد ،فتهر مٚدة مدرشٜٔ؛ ؾتخوع
بذفؽ إػ ذوط وؿقإغ هل ،ذم هنٚي ٜادىٚف ،ذوط ادٗشس ٜاددرشٔ ٜـسٔٚق
شقشٔقثَٚذم مٌٚير فِسٔٚق إصع.
إن افَْؾ افديدـتُٔل ،مْيقرا إفٔف مـ هذه افزاوي ٓ ،ٜيّر دون أن يدخؾ
تٌرات ظذ ادًرؾ ٜإصِٜٔ؛ بحٔ ٞختوع هذه إخرة إػ "إظٚدة هُِٔ( ٜبْْٔ )ٜؿد
تٍيض إػ خمٚضر إدخٚل تًديالت ظذ مدفقهلٚ؛ بحٔ ٞتهر ظبٚرة ظـ مًرؾ ٜمٌٚيرة
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ومتّٔزة ظـ ادًرؾ ٜادَسح ٜؾًِٔ ٚفِتدريس" .
ويٖيت ذفؽ بًٍؾ إخراج ادٍٚهٔؿ مـ شٔٚؿٚهت ٚافتخههٔ ٜأو افْيري ،ٜوإظٚدة
ربىٓ ٚبٍّٚهٔؿ أخرى ،ؿهد مالءمتٓ ٚفَِّتؤٚت اددرشٜٔ؛ وبذفؽ ،تُقن أمٚم
مٍٚهٔؿ مٌٚيرة حتّؾ مدفقٓت جديدة .وؿد ـٚن دارشق هذا ادٍٓقم ِ
غ هبذا افتحقل
واظ َ
ُ
افذي حيدثف افَْؾ افديدـتُٔل ذم ادًرؾ ٜافًِّٔ ،ٜوؿد أوردوا ظذ ذفؽ أمثِ ٜخمتٍِ.ٜ
وهُذا ظّد ؾري إػ بٔٚن م ٚحيدث ظذ مستقى افًِقم اإلٕسٜٕٔٚ؛ بحٔ ٞتتحقل
ادًرؾ ٜافًِّٔ ،ٜافتل تقصِ ٝإفٔٓ ٚهذه افًِقم ،إػ جمرد مًرؾ ٜيٌِ ٛظِٔٓ ٚافىٚبع
ادًٔٚري اإليديقفقجل ،بًد أن يتؿ إخوٚظٓ ٚإػ ادتىِبٚت افتًِّٔٔ ٜافتل تتّثؾ ذم
ُ
وادثٚل
رضورة ب ٞبًض افَٔؿ افسقشٔقثَٚؾٔ ٜادىِقب ٜاجتامظٔ ٚأو ادّْٓٔ ٜاجتامظٔ. ٚ
ظذ ذفؽ إحداث افتٚرخئ ٜافتل أصبح ٝذم افًديد مـ إحٔٚن جمرد مًٚرف جقؾٚء
خٚفٔ ٜمـ افَٔؿ افتل حتُّ ٝذم ٕنٖهت ٚوحدوثٓ ،ٚبؾ إخىر مـ ذفؽ هق صبٌٓ ٚبهٍٜ
ظّدي ٜفتْٚش ٛافسٔٚؿٚت افراهْ ٜشٔٚشٔ ٚواجتامظٔ ٚومٗشسٔ...ٚ
وذم جمٚل افريٚضٔٚت ،حٚول صٚؾالر أن يزز م ٚحلؼ مٍٓقم ادسٚؾ ٜمـ تٌٔرات
ظْدم ٚخوع فًِّٔ ٜافَْؾ افديدـتُٔل؛ ؾٍل افقؿ ٝافذي ـٚن مدفقل هذا ادٍٓقم ينر،
ظْد ؾريستل ،إػ افتنٚبف ،ؾ٘ن افَْؾ افديدـتُٔل حقل هذا ادٍٓقم فًْٔل ،ذم شٔٚق
افزام ٟافتًِّٔٔ ٜافٍرٕسٔ ٜفسْ ،1971 ٜادسٚؾٜ

distance

افتل تٍهؾ بغ َٕىتغ ظذ

مستَٔؿ مًغ .

Rudolfe Brouche , la déraison de la raison.
Verret. J. Le temps des études (1975) PP 169 – 174.
Yves Chevallard et Al: un exemple d’analyse de la transposition didactique: la
notion de distance ‘Recherche en didactique mathématique’ vol 3 n° 2 ( 1982) .
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خهٚئص افَْؾ افديدـتُٔل :
ٓحيْ ،ٚؾٔام شبؼ ،أن ظِّٔٚت افَْؾ افديدـتُٔل فًِّرؾ ٜافًِّٔ ٜإػ ؾوٚء
ادٗشس ٜاددرشٔ ٓ ٜيّر دون خمٚضر حتّؾ إمُ ٜٕٔٚافتنقيف وافتحريػ ،بؾ وؿد تْىقي
هذه ادخٚضر ٍٕسٓ ٚظذ إمُ ٜٕٔٚمًرؾ ٜمدرشٔ ٓ ٜتًدو أن تُقن جمرد مجِ ٜمـ افًقائؼ
أمٚم اإلحٚض ٜافًٍِٔ ٜبّختِػ ادٍٚهٔؿ افًِّٔ.ٜ
إن ادًرؾ ٜافًِّٔ ٜادَسح ٜفِتدريس هل ،ذم افقاؿع ،مًرؾ ٜجمردة ظـ ذوط
إٕتٚجٓ ٚادٗشسٔ ٜوافذاتٜٔ؛ ؾٓل ،ذم إصؾ ،مًرؾ ٜإٔتج ٝذم أوشٚط ظِّٔ ٜمتْقظٜ؛
ـٚدختزات واجلٚمًٚت وادًٚهد ،ـام أهن ٚاحتٚج ،ٝذم إٕتٚجٓ ٚذاك ،إػ جمٓقد ؾُري
ووجداين مبذول مـ ِؿبَؾ افًٚمل أو جمّقظ ٜمـ افًِامء ادبدظغ هل ٚفِقهِ ٜإوػ ،بؾ مر
مسٚر ظِّٓؿ وجٓدهؿ مـ ؾسات ٕجٚح وحليٚت إخٍٚق وتقؿػ خمتٍِ ،ٜؿبؾ أن
ِ
وفقج ْستُٔل ؿد
يتقصِقا إػ إخراج م ٚإٔتجقه إػ حٔز افًِـ ،ذم شٔٚق مًرذم ومْٓجل
خيتِػ متٚم ٚظـ شٔٚق تكيٍٓ.ٚ
وظْدم ٚيَْؾ ادْتقج افًِّل ذاك إػ احلَؾ افتًِّٔل ،ؾًّْك ذفؽ إٍْٕٔ ٚهِف ظـ
ـؾ تِؽ ادالبسٚت وافؼوط افتل أحٚض ٝبٕ٘تٚجف؛ ؾْحـ َٕدم ادًرؾ ٜافًِّٔ ٜإػ
ادتًِؿ مْيّ ٜومرتب ٜظذ ٕحق آخر ،بحٕٔ ٞستبًد أو ٕحذف ـؾ م ٚيُّـ أن حئؾ إػ
إخىٚء أو اإلخٍٚؿٚت افتل راؾَ ٝبْٚء ادًرؾ ٜافًِّٔ.ٜ
وظذ هذا إشٚس ،تهبح ظِّٔ ٜافَْؾ افديدـتُٔل مدظقة إػ مراظٚة مجِ ٜمـ
ادًٚير وافَقاظد حتك ٓ تَع ضحٔ ٜادخٚضر افتل أذٕ ٚإفٔٓ ٚشٚبَ .ٚومـ بغ هذه
افَقاظد ُٕتٍل بٚإلصٚرة إػ م ٚيع:
* افَٔي ٜافديدـتُٔٔ :ٜوتنر أشٚش ٚإػ رضورة افتحع بٚدقضقظٔ ٜافتٚم ٜافتل
َٕال ظـ مقؿع  ،cfijdida.voila.netمنشور بتٚريخ ،2015/06/06 :بتكف.
14

حتتؿ إؿٚم ٜؾهؾ واضح بغ مقضقع ادًرؾ ٜاددرشٔ ٜوآؿتْٚظٚت أو ادقاؿػ وادٔقٓت
افنخهٔ ،ٜشقاء تًِؼ إمر بٚفديدـتُٔل /ادٗفػ افذي يَقم بًِّٔ ٜافَْؾ ،أو بٚددرس
افذي يَقد ظِّٔٚت افتًِؿ ذم افٍهؾ افدراد.
* افهدؿٔ :ٜومًْٚه ٚأن ادًرؾ ٜافًِّٔ ،ٜمٓام خوً ٝفِتًديالت أو افتٌٔرات،
تبَك ،ذم افسٔٚق اددرد ،بًٔدة ظـ مْىؼ افثَٚؾ ٜافًّ ٚمٔ ٜأو افنٚئً .Vulgaire ٜومـ
هْ ،ٚوج ٛأن حيرص اددرس ظذ أّٓ يسَط ذم اؾتًٚل ادقاؿػ أو اصىْٚظٓ ،ٚحت ٝتٖثر
افرضورات افتًِّٔ ،ٜبؾ ظِٔف أن يتحذ بٖـز ؿدر مـ ادقضقظٔ ،ٜوأن يتّسؽ
بٚدَتؤٚت افتل تٍرضٓ ٚظِٔف ادًرؾ ٜافًِّٔ ،ٜبًٔدا ظـ آبتذال وظـ احلس افًٚم

sens

commun؛ ٕن مـ مٓٚم اددرش ٜبٚفذات  -ـام يٗـد جٕٔٚل  - Gagnéأن حترص ظذ
مسٚظدة ادتًِؿ فُل يتُّـ مـ إٓتَٚل مـ افنٚئع وادتداول واحلز إػ افًِّل
ادجرد .
* افتَٔد بٚفزجم ٜافتدرجئ :ٜتَتيض ظِّٔ ٜافَْؾ افديدـتُٔل أن ُتزم ٟادًرؾٜ
اددرشٔ .ٜومًْٚه أن يتؿ تقزيع وحداهت ٚظذ مَٚضع متدرج ٜتراظل ،ذم افقؿِ ٝ
ٍٕسف،
تَىًٔ ٚزمْٔ ٚمًْٔ ،ٚوتَسٔام خٚص ٚبٚفبْٔ ٜافداخِٔ ٜفًِّرؾ ٜاددرشٔ ،ٜوهق تَسٔؿ يًتّد،
ؽٚفب ،ٚظذ إٓىالق مـ مستقيٚت متٍٚوت ٜذم افهًقب ٜوافتًَٔد ،دون إؽٍٚل ادتًِؿ
وخهقصٔٚتف بٚظتبٚر مستقاه افًّري وآجتامظل وافثَٚذم...
ظذ شبٔؾ اخلتؿ:
وأخرا ،وفٔس آخرا ،يُّـ أن ٕوبط مقضقع "افَْؾ افديدـتُٔل" مًرؾٔٚ
تُّـ ذم إجرأة ظذ مستقى افقاؿع تٖفٍٔ ٚوتكيٍٚ
ومْٓجٔ ،ٚفُـ افهًقب ٜاحلََُٔٔ ٜ
وممٚرشٜ؛ وفذا وج ٛافتٍُر بجدّ ي ٜذم تْئؿ برٕٚم ٟتُقيـ تٖهٔع ومستّر بتْسٔؼ مع
إـٚدئّ ٜاجلٓقي ٜفِسبٔ ٜوافتُقيـ ،فِتجري ٛوافتَٚشؿ وافوبط وافتًديؾ؛ مـ أجؾ
افتجقيد وافتحسغ ذم أؾؼ افتقحٔد وافتٌْٔؿ...
Gagné. R. les principes de l’apprentissage.
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د .الطاهر قدوري

*

إسجٚم ٚمع م ٚتٗـد ظِٔف إدبٔٚت افسبقي ٜاحلديث ٜافتل أخذت ظذ ظٚتَٓٚ
تَديؿ مًرؾ ٜمتقازٕ ٜفِّتًِؿ ،وجًِف ذم صِ ٛافًِّٔ ٜافتًِّٔٔ - ٜافتًِّٔ،ٜ
إصبٚظ ٚفرؽبٚتف افٍُري ٜوافًٚضٍٔ ،ٜوتَديؿ مْتقج تربقي مْسجؿ يراظل حٚجٚت
ادتًِّغ ،وينبع هنّٓؿ ادًرذم ،وجئ ٛظـ تسٚؤٓهتؿ ادْىَٔ ٜأحٔ ،ٕٚٚوادحرجٜ
أحٔ ٕٚٚأخرى ذم مسٚءف ٜتٚرخيْ ٚافقضْل .وحتك ٕوّـ ٕقظ ٚمـ احلٔٚديٜ
وادقضقظٔ ٜذم تْٚول تٚريخ أشالؾْ ،ٚبام هلؿ وم ٚظِٔٓؿ ،ـٚن مـ افقاج ٛمسٚءفٜ
مٚدة افتٚريخ ذم مستقى ادرحِ ٜافثٕٚقي ٜاإلظدادي :ٜهؾ تستجٔ ٛهلذه احلٚجٚت
افٍْسٔ ٜوافًٚضٍٜٔ؟ وهؾ ختدم تٚرخيْ ٚأم إهن ٚتَدم مًِقمٚت منقه ،ٜحتك ٓ
َٕقل مٌِقضٜ؟
إمر افذي جيًِْٕ ٚىرح افًديد مـ إشئِ ٜظـ مـ يٗفػ هذه افُتٛ
اددرشٜٔ؟ ووؾؼ أي رؤيٜ؟ وخدمٕ ٜي أجْدة؟ وإػ أي حد يرتبط افتٖفٔػ
اددرد ذم مٚدة افتٚريخ بٚجلٚمً ٜادٌربٜٔ؟ وخٚص ٜبنًب ٜافتٚريخ افتل حََٝ
تراـام مًرؾٔ ٚـبرا جيًِْٕ ٚىّئـ ٕوفئؽ افذيـ ذهبقا إػ اظتبٚر إٔف ذم ادٌرب
يُّـ احلدي ٞظـ مدرش ٜتٚرخئ ٜمٌربٔ ،ٜبّّٔزاهت ٚادْٓجٔ ٜافتل متتح مم ٚتقصِٝ
* أشتٚذ بٚدرـز اجلٓقي دٓـ افسبٔ ٜوافتُقيـ  -وجدة
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إفٔف ادْٚه ٟافٌربٔ ٜمـ تىقر ظذ مستقى تقطٔػ آفٔٚت بحثٔ ٜجديدة ،ثؿ مـ
خالل م ٚراـّتف مـ إٕتٚجٚت ظِّٔ ٜرزيْ ،ٜومـ ضرؿٓ ٚدقاضٔع دؿَٔ ٜذم تٚريخ
ادٌرب م ٚـٚن هل ٚأن حتَؼ ؾٔٓ ٚذفؽ افسبؼ فقٓ تقطٔػ مْٚه ٟمتًددة وجديدة.
وبرجقظْ ٚإػ افُت ٛاددرشٔ ٜافتل برجم ٝذم ادرحِ ٜافثٕٚقي ٜاإلظداديٜ
بٚددرش ٜادٌربٔ ،ٜوافتل جٚءت مْسجّ ٜمع افتقجٓٚت افًٚم ٜفقزارة افسبٜٔ
افقضْٔ ،ٜافتل تبْ ٝمَٚرب ٜافتدريس بٚفٍُٚيٚت ،بٚظتبٚره ٚخٔٚرا اشساتٔجٔ ٚظقضٚ
ظـ بٔداؽقجٔ ٚإهداف افتل ضبَ ٝذم افثِ ٞإخر مـ افَرن ادٚيض .وبّقازاة
ذفؽ ،تؿ إخراج جمّقظ ٜمـ افُت ٛذم ضبًٚت مَبقف ٜصُال ،فُْٓ ٚموىرب ٜظذ
مستقى ادوّقن ،ومل تتُّـ مـ دمٚوز شِبٔٚت افُت ٛاددرشٔ ٜافَديّ .ٜوفًؾ
افقء افذي ـٚن يًقزه ٚوٓ يزال هق افتًٍٔؾ احلََٔل دقضقع افَْؾ
افديداـتُٔل ،افذي هق  -ذم هنٚي ٜادىٚف  -افتُّـ مـ أفٔٚت افتل تٔرس ادًرؾٜ
افًٚد ،ٜودمًِٓ ٚذم متْٚول ادتًِؿ بُؾ يرس وشالش ،ٜبقشٚئؾ بٔداؽقجٔ ٜحديثٜ
مٍ ُّر ؾٔٓ ،ٚحيهؾ مًٓ ٚذم افْٓٚي ٜبْٚء  -أو فَْؾ :ترـٔ - ٛتًِامت يسٚهؿ ادتًِؿ
ذم إٕتٚجٓ ٚؽر ممالة ظِٔف ،ويتحَؼ ؾٔٓ ٚظذ إؿؾ احلد إدٕك مـ افًِّٔ .ٜؾ٘ػ
أي حد إسجّ ٝافُت ٛاددرشٔ ٜاحلديث ٜذم مٚدة افتٚريخ مع افْيريٚت اجلديدة
ظذ مستقى افَْؾ افديداـتُٔل؟
 -1مٗفٍق افُت ٛاددرشٔ ٜاجلديدة:
إن ادتهٍح فِهٍحٚت إوػ مـ افُت ٛاددرشٔ( ٜاجلٔؾ اجلديد) تىٚفًف
جمّقظ ٜمـ أشامء افسٚدة إشٚتذة افذيـ اضىًِقا بّسٗوفٔ ٜافتٖفٔػ اددرد ذم
مٚدة افتٚريخ ،مع احلرص ظذ تسجٔؾ صٍٚهتؿ افًِّٔ :ٜمٍتنقن ممتٚزون،
ومٍتنقن ،وأشٚتذة افتًِٔؿ افًٚيل ،وأشٚتذة بٚحثقن ،وأشٚتذة افتًِٔؿ افثٕٚقي
افتٖهٔع .ومـ خالل افًِّٔ ٜاإلحهٚئٕٔ ٜسجؾ بًض ادالحيٚت:
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* ـتٚب ؾوٚء آجتامظٔٚت فِسْ ٜإوػ ،افىبً ٜإوػ:2004 ،
ظدد افذيـ أفٍقا هذا افُتٚب اددرد أربً ٜمٗفٍغ ـِٓؿ يْسبقن إػ شِؽ
افتٍتٔش مـ افدرج ٜادّتٚزة ،وٓ ٕجد بْٔٓؿ أشٚتذة فِتًِٔؿ افًٚيل مـ صًبٜ
افتٚريخ ،أو أشٚتذة مزاوفغ فًِِّٔ ٜافتًِّٔٔ - ٜافتًِّٔ ٜداخؾ افٍهؾ.
* ـتٚب رحٚب آجتامظٔٚت فِسْ ٜإوػ ،ضبً:2003 ٜ
ظدد افذيـ شٚمهقا ذم افتٖفٔػ شبً ،ٜشت ٜمـ افسٚدة ادٍتنغ افسبقيغ
وأشتٚذ واحد يْتّل فِتًِٔؿ افًٚيل ،وردت صٍتف بٖشتٚذ بٚح ٞبٚفتًِٔؿ افًٚيل؛ ممٚ
جيًِْٕ ٚتسٚءل ظـ صٍ" ٜأشتٚذ بٚح ،"ٞؾٚدًروف أن تهٍْٔٚت إشٚتذة بٚفتًِٔؿ
افًٚيل ثالث ٜأصْٚف :مسٚظد ومٗهؾ وأشتٚذ افتًِٔؿ افًٚيل ،ؾٍل أي خٕ ٜٕٚوع
أشتٚذ بٚحٞ؟
* ـتٚب افْجٚح ذم آجتامظٔٚت فِسْ ٜافث ،ٜٕٔٚافىبً ٜإوػ :2004 ،ظدد مـ
شٚهؿ ذم افتٖفٔػ تسً ،ٜمْٓؿ ثامٕٔ ٜمـ ادٍتنغ وادٍتنٚت ،وأشتٚذ بٚح ٞذم
ظِقم افسبٔ.ٜ
* ـتٚب مْٚر آجتامظٔٚت فِسْ ٜافثٚفث ،ٜضبً:2005 ٜ

ٕجد  14مٗفٍ ،ٚمْٓؿ  11مٍتن ،ٚواثْٚن مـ افتًِٔؿ افًٚيل؛ واحد مـ آثْغ
يْتّل إػ افتًِٔؿ افًٚيل ،وافثٚين أشتٚذ بٚح.ٞ
* ـتٚب افتجديد ذم آجتامظٔٚت فِسْ ٜافثٚفث ،ٜضبً:2010 ٜ

ٕجد ؾٔف 6؛ مْٓؿ
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مٍتنغ ،وأشتٚذان مـ افتًِٔؿ افًٚيل ،وواحد مـ

افتًِٔؿ افثٕٚقي افتٖهٔع.
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ويًد هذا افُتٚب إخر أـثر مْٓٔ ،ٜوأـثر ظِّٔ .ٜوفًؾ مرد ذفؽ إػ
ادُقن مـ متخههغ ذم ادًرؾ ٜافًٚد،ٜ
افىٚؿؿ افذي أذف ظذ إظداده،
ّ
ومتخههغ ذم افنٖن افديداـتُٔل ،ومزاوفغ فًِِّٔ ٜافتًِّٔٔ -ٜافتًِّٔ ٜداخؾ
ؾوٚء افَسؿ.
يتوح مـ خالل مَٚبِ ٜهذه إرؿٚم م ٚيع:
* ظدد افبٚحثغ ذم حَؾ افتٚريخ بٚدًْك إـٚديّل ادنٚرـغ ذم افتٖفٔػ
ؿِٔؾ جدا؛ ؾ٘ذا اشتثْْٔ ٚواحدا مْٓؿ ،وهق ظبد اإلفف افدحٚين ،وافذي ـٚن  -ذم
مُقٕ ٚبٚددرش ٜافًِٔ ٚفألشٚتذة بٚفربٚط ؿبؾ أن يِتحؼ بجٚمً ٜحمّد
إصؾ ّ -
اخلٚمس بنًب ٜافتٚريخ ،وافذي فف افًديد مـ اإلشٓٚمٚت ذم اإلٕتٚج افتٚرخيل
ادٌريب ،خٚص ٜؾٔام تًِؼ بّرحِ ٜافًك احلدي ،ٞؾ٘ن بٚؿل إشامء ؽر مًروؾٜ
ظذ افسٚح ٜافًِّٔ.ٜ
وهذا إمر ؽر مٍٓقم ،بؾ ؽر مَبقل أن تتؿ افتوحٔ ٜبٖهؾ آختهٚص
وافدراي ٜذم أمر جِؾ! وإوػ أن يُقٕقا  -بآرائٓؿ ومٗفٍٚهتؿ  -ذم مَدم ٜمـ
جي ٛأن يوىِع هبذه ادّٓ ،ٜحتك ٕوّـ مًرؾ ٜظِّٔ ٜمتقازٕ ٜؽر مقؽِ ٜذم
افْرجسٔ ٜمـ ؿبٔؾ متجٔد افذات أو جِده.ٚ
* وٕسجؾ ـذفؽ أن ظدد ادزاوفغ فًِِّٔ ٜافتًِّٔٔ – ٜافتًِّٔ ،ٜوافذيـ
يهىِقن بْٚره ٚيقمٔ ،ٚوهؿ افسٚدة اددرشقن ،صبف ؽٚئبغ ظـ جلـ افتٖفٔػ
اددرد؛ ؾًددهؿ مل يتجٚوز افقاحد ،وحتك هذا إخر مـ افذيـ يزاوفقن ذم
افتًِٔؿ افثٕٚقي افتٖهٔع ،وٓ ٕجد أي مزاول فًٍِؾ افتًِّٔل ممـ يْتّل إػ افسِؽ
افثٕٚقي اإلظدادي ،ؾٓؾ إمر يتًِؼ ب٘ؿهٚء ممْٓ ٟهلذه افٍئ ٜافتل اظتزت ذم ـثر
مـ إحٔٚن ؿٚسة مًرؾٔ ٚوبٔداؽقجٔ ٚإذا م ٚؿقرٕ ٝبٍئ ٜأشٚتذة افتًِٔؿ افثٕٚقي
افتٖهٔع؟
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وإوػ أن يتؿ افرجقع إػ بًوٓؿ ،وإذاـٓؿ ؾًِٔ ٚذم ظِّٔ ٜافتٖفٔػ؛ ٕن
مْٓؿ مـ راـؿ دمرب ٜـبرة ذم افتدريس ،دمًِف خبرا بٚدقاضٔع افتل تنُؾ ظَبٚت
ـٗودا يهً ٛتبٌِٔٓ ٚفِّتًِؿ؛ ومـ ثؿ ٓ بد مـ إخذ برأهيؿ؛ ٕهنؿ هؿ افذيـ
شٔتحِّقن مسٗوفٔ ٜتْزيؾ ادَررات ،وإن أي ٍٕقر أو ظدم آشتًداد ذم افتْزيؾ
جيًؾ افًّؾ ذم مٓ ٛافريح ،مٓام بِغ مـ افًِّٔ ٜومـ اجلديٜ؛ ٕن أحد ادًْٔغ
بٚفًِّٔ ٜافتًِّٔ ٜتؿ تٌٔٔبف ،أو فَْؾ :تؿ دمٚهِف.
أم ٚبٚفْسب ٜفِسٚدة ادٍتنغ افسبقيغ ،ؾِٓؿ حه ٜإشد بـ

28

مٍتنٚ

منٚرـ ٚذم ظِّٔ ٜافتٖفٔػ ،وهق م ٚيّثؾ ٕسب ٜمئقي ٜتهؾ إػ حقايل  82ذم ادٚئ،ٜ
وهل ٕسب ٜـبرة جدا تًُس تِؽ افساتبٔ ٜافسٚئدة ذم وزارة افسبٔ ٜافقضْٔ ،ٜافتل
تًتز افسٔد ادٍتش هق ادٚفؽ فًِّرؾ ٜافًٚد ،ٜواخلبر بخٍٚي ٚافَْؾ افديداـتُٔل؛
ومـ ثؿ ؾٓق مٗهؾ أـثر مـ ؽره فٔتحّؾ مسٗوفٔ ٜافتٖفٔػ اددرد ،وم ٚدوٕف
جي ٛأن يِتزم بٚفتٍْٔذ وافتجري!ٛ
وم ٚجي ٛأن ٕٗـد ظِٔف إْٔ ٚفسْ ٚهْ ٚبهدد افتّقؿػ مـ افسٚدة ادٍتنغ
افسبقيغ ،وفُـ ْٕبف إػ رضورة احسام افتخههٚت ،وإٕزال افْٚس مْٚزهلؿ؛
ؾٚفسٚدة ادٍتنقن افسبقيقن ٓ صؽ ذم أهنؿ راـّقا دمرب ٜهٚم ٜذم جمٚل افبحٞ
افٔقمل ذم افقشٚئؾ ادْٚشب ٜإلٕجٚح درس افتٚريخ ظز افزيٚرات ادتُررة فٍٚظِغ
ذم إؿسٚم ،وظز افدروس افتجريبٔ ٜافتل يٗضروهن ،ٚوظز افتٍُر ذم افقشٚئؾ
افتل يُّـ مـ خالهل ٚتبسٔط ادًرؾ ٜافًٚد ،ٜوتبْل افسبؾ ادالئّ ٜذم إضٚر تًٍٔؾ
دور افَْؾ افديداـتُٔل؛ جلًؾ ادتًِؿ ذم ؿِ ٛآهتامم افسبقي ،وضامن مٚدة
ظِّٔ ٜرزيْ.ٜ
فُـ ظْدم ٚيتًِؼ إمر بٚدًرؾ ٜافًٚد ٜإـٚدئّ ،ٜؾال بد مـ افرجقع إػ
ادتّرشغ بٚفبح ٞافتٚرخيل ذم صًب ٜافتٚريخ
ذوي آختهٚص؛ أي إػ أوفئؽ
ّ
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بٚجلٚمً ٜادٌريب؛ ٕن هلؿ ادهداؿٔ ٜذم حتديد ادقاضٔع ،وإتَٚء ادوٚمغ افتل جيٛ
أن تدرس فِتِّٔذ ادٌريب بّراظٚة رواؾد هقيتف ،وإسجٚم ٚمع مَتؤٚت افدشتقر،
و تىًِٚت ادٔثٚق افقضْل فِسبٔ ٜوافتُقيـ.
 -2ضبًٔ ٜادقاضٔع افتل تدرس ذم مٚدة افتٚريخ بٚدرحِ ٜافثٕٚقي ٜاإلظداديٜ
(ـتٚب افْجٚح ذم آجتامظٔٚت فِسْ ٜافث ٜٕٔٚمـ افتًِٔؿ افثٕٚقي اإلظدادي
ّٕقذج:)ٚ
إن ادتًّـ ذم افتٚريخ ادٌريب ،ظز حمىٚتف افُزى ،مم ّ ٚؿبؾ افتٚريخ إػ بدايٜ
افًهقر احلديث ٓ ،ٜيسًف إٓ أن يسجؾ أن افرواي ٜافتٚرخئ ٜبنُِٓ ٚافتَِٔدي
رـزت بنُؾ ـبر ظذ رصد تىقرات افدوف ٜادٌربٔ ٜذم جقإبٓ ٚافسٔٚشٜٔ
وافًسُري.ٜ
ّ
اديٚن إيراد مًىٔٚت دؿَٔ ٜذم بًض إحٔٚن،
هلذا فٔس ؽريب ٚظذ هذه
وموىرب ٜذم أحٚيغ ـثرة ،حقل افتٚريخ افسٔٚد فِدوف ٜادٌربٔ ،ٜأو بٕٚحرى
فًِهبٔٚت وإرس ادتٌِبٜ؛ إذ ٓ تُٚد دمد إٓ فٌ ٜافسٔػ وافدم وافتهٍٔ ٜاجلسديٜ
وافدشٚئس وادٗامرات؛ مم ٚجيًِْ ٚأمٚم منٓد تراجٔدي فتٚرخيْ ٚافقضْل ،ذم طؾ
إؽٍٚل ادٗرخ افسِىٚين احلدي ٞظـ ادًٔش افٔقمل فًِٚم ،ٜأو ـام ـٚن يسّٔٓٚ
بٚفدمهٚء أو افٌقؽٚء أو بٚؿل افَقم أو احلثٚف ،...ٜوافتل ـ ٕٝٚذم ـثر مـ إحٔٚن
مًٍقٓ هب ٚتهىع بّختِػ آضىٓٚدات!
وبٚدَٚبؾ يتؿ إؽٍٚل أو تٌٚؾؾ احلدي ٞظـ ادًىٔٚت احلوٚري ٜفِدوفٜ
ادٌربٔ :ٜذم افٍـ واحلرف وافزراظ ٜوافتَٚفٔد وأشٚفٔ ٛافًٔش وافتدبر افٔقمل
فِحٔٚة إرسي ...ٜفذا ـٚن فزام ٚظذ افبٚحثغ ذم افتٚريخ افقضْل آفتٍٚت إػ
ميٚن جديدة ظسٚه ٚتَدم أجقب ٜمٍٔدة ،ومتأل بٔٚضٚت ـثرة ترـتٓ ٚادهٍْٚت
افتٚرخئ ٜاإلخبٚري.ٜ
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مـ هْ ٚجٚء آهتامم بّهٍْٚت جديدة؛ مثؾ ـت ٛافْقازل واحلسبٜ
وافساجؿ وافتهقف وإدب وإرـٔقفقجٔ...ٚ
وذم هذا افهدد ٕحٚول رصد تدريس مٚدة افتٚريخ ،خٚص ٜافتٚريخ ادٌريب
دون ؽره مـ تٚريخ اإلشالم أو تٚريخ افًرب ،وفُـ بٚدَٚبؾ شْحٚول افقؿقف
ظْد حمىٚت افتٚريخ إوريب ،وـٔػ تؿ إدراجٓ ٚذم مَررات وموٚمغ مٚدة
افتٚريخ ،وافىريَ ٜافتل يَدم هب ٚفِتِّٔذ ادٌريب.
إن مَررات مٚدة افتٚريخ تْٓؾ مرجًٔتٓ ٚمـ ادٔثٚق افقضْل فِسبٜٔ
وافتُقيـ ،وادذـرات ذات افهِ ،ٜافتل ترـز ظذ تُقيـ مقاضـ مٌريب مًتز
بتٚرخيف ومٚضٔف ،ومٍْتح ظذ افتٚريخ افًٚدل ،ذم إضٚر افًّؾ ظذ إظداد مقاضـ
صٚفح ،فف إدٚم بامضٔف ادتًدد افرواؾد.
فُـ إذا وؿٍْ ٚظْد هذه افالزم ،ٜيُّـ أن ٕىّئـ بًض افقء مـ ـقن
درس افتٚريخ ذم اددرش ٜادٌربٔ ٜيسًك إػ تًّٔؼ ادًرؾ ٜافتٚرخئ ٜافقضْٔ ،ٜفُـ
إمر ؽر ذفؽ متٚم ٚظْدمًّٕ ٚـ افْير وافتحِٔؾ ذم درس افتٚريخ ذم ادرحِٜ
اإلظدادي ٜمـ افتًِٔؿ افثٕٚقي؛ مم ٚجيًِْ ٚأمٚم تِّٔذ  -أو فَْؾ :مقاضـ  ٓ -يُٚد
يًرف ظـ مٚضٔف وظـ رواؾد صخهٔتف صٔئ .ٚبؾ يتحَؼ فْ - ٚذم افقاؿع  -ذفؽ
ادقاضـ افذي يًرف ظـ مٚيض أخر ،خٚص ٜإوريب ،افقء افُثر ،وـْٖٕٚ
ٕدرس مٚدة افتٚريخ دقاضـ ؾرٕز أو إٕجِٔزي أو !...
وحتك ُٕقن أـثر إجرائٔ ،ٜؾْْٕٕ٘ ٚىِؼ مـ مدارش ٜافُتٚب اددرد
"افْجٚح ذم آجتامظٔٚت" ادزم ٟمـ ؿبؾ افقزارة افقصٔ ٜذم افسْ ٜافث ٜٕٔٚمـ
افسِؽ اإلظدادي مـ افتًِٔؿ افثٕٚقي .ؾٚفُتٚب يتْٚول تٚريخ ادٌرب مـ ؿٔٚم
افدوف ٜاإلدريسٔ ٜإػ هنٚي ٜافَرن افسٚبع ظؼ ،وضقال هذا افتٚريخ ،افذي يّتد مـ
افْجٚح ذم آجتامظٔٚت ،افسْ ٜافث ٜٕٔٚثٕٚقي إظدادي ،ط ،1افدار افبٔوٚء.2004 ،
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بداي ٜافًك افقشٔط إػ هنٚي ٜافًك احلديٕ ٓ ،ٞجد ؾٔف م ٚينٍل افٌِٔؾ ،وٓ مٚ
يزئ اجلريح ظذ مستقى افنٓقد احلوٚري فِدوف ٜادٌربٔ ،ٜوإٕام احلدي ٞؾٔف ـِٔٚ
ظـ افتٚريخ افسٔٚد واحلروب ادتقافٔ ٜوافسْقات افًجٚف !...ؾٍل درس اإلمٚرة
اإلدريسٔ ٜيتؿ افسـٔز ظذ ثقرة افزبر ،وـٔػ أدخِ ٝافبالد ذم حٚف ٜمـ
إَٓسٚم وافتجزئ ٜافتل مل ِ
تْتف إٓ مع متُـ ادقػ إدريس إـز ،وخٍِٔتف ادقػ
إدريس افثٚين ،مـ تقحٔد ادٌرب حت ٝحُؿ إرسة اإلدريسٔ .ٜذم حغ ٓ يتؿ
احلدي ٞظـ ادًىٔٚت احلوٚري ٜهلذه افدوف ،ٜخٚص ٜظذ ادستقى آؿتهٚدي؛
حٔ ٞظرؾ ٝهذه اإلمٚرة ازدهٚرا اؿتهٚدي ٚـبرا صٓدت بف ادهٚدر افتٚرخئ،ٜ
وفًؾ ذم افنٖو افُبر افذي بٌِتف افدراهؿ اإلدريسٔ ٜخر دفٔؾ ظذ ذفؽ.
ـام يتؿ ادرور مر افُرام ظذ ذـر جٚمع افَرويغ؛ هذه ادٗشس ٜافدئْ ٜافتل
ـٚن هل ٚدور حٚشؿ  -وم ٚيزال  -ذم رشؿ افتقجف افًٚم فتٚريخ ادٌرب ظذ ادستقى
افديْل؛ ؾال يُٚد يًرف افتِّٔذ ادٌريب ظـ هذه ادٗشس - ٜأو فَْؾ :اجلٚمً - ٜأي
رء ،افِٓؿ م ٚتًِؼ بج ٕٛٚتٖشٔسٓٚ؛ هلذا َٕسح ختهٔص درس ـٚمؾ ظـ جٚمع
افَرويغ ،يتْٚول فٔس ؾَط اجل ٕٛٚافتٖشٔز ،وفُـ يتجٚوز ذفؽ إػ افدور
احلٚشؿ افذي ؿٚم بف اجلٚمع ذم تٚريخ ادٌرب ظذ ادستقى افًِّل وافٍُري ،بؾ
وحتك افسٔٚد ،مع إبراز دور ادرأة ادٌربٔ ٜوؾٚظِٔتٓ ٚظذ مرسح افتٚريخ ،بٚفسـٔز
ظذ م ٚؿٚم ٝبف ؾٚضّ ٜافٍٓري ٜافتل بْ ٝاجلٚمع مـ مٚهل ٚاخلٚص ،وـٔػ أهنٚ
طِ ٝصٚئّ ٜحتك اـتّؾ افبْٔٚن ،وإتٓ ٝإصٌٚل بٚجلٚمع فٔهبح صٚحل ٚفًِبٚدة
وضِ ٛافًِؿ.
واحلدي ٞظـ ؾٚضّ ٜافٍٓري ٜيَقدٕ ٚبٚفرضورة إػ احلدي ٞظـ ادرأة ادٌربٜٔ
افتل ـ ٕٝٚحٚرضة بَقة ظذ مرسح إحداث افتٚرخئ ،ٜبؾ ـٚن هل ٚاحلُؿ افٍهؾ
ٍٕسف ،ص 8وم ٚبًده.ٚ
24

ذم تٌٔر جمرى افتٚريخ ذم افًديد مـ ادْٚشبٚت؛ بٍوؾ ؿقة تدبره ،ٚوٕجٚظٜ
تَديره ٚفًِّىٔٚت افيرؾٔ ،ٜوتبكه ٚواشتؼاؾٓ ٚفِّآل .وافتٚريخ يذـر افًديد
مـ إشامء افْسٚئٔ ٜممـ ـٚن هلـ هذا افدور افٍٚظؾ؛ مثؾ زيْ ٛافٍْزاوي ،ٜوافسٔدة
احلرة ،وخْٚث ٜبْ ٝبُٚر...
هلذا  -مـ بٚب إبراز دور ادرأة ظذ مرسح إحداث  -يُّـ تدريس هذه
افْامذج افٍريدة ذم تٚريخ افبؼي ،ٜفِدٓف ٜظذ منٚرـ ٜادرأة بَقة ذم صتك جمٓٚت
احلٔٚة ،بًٔدا ظـ افبٔ ٝوإنٌٓٚتف ،وحتََٔ ٚفِحدي ٞافْبقي افؼيػ "افْسٚء
صَٚئؼ افرجٚل" ،ور ّد بًض إصقات ادوىرب ٜافتل حتٚول إٓتَٚص مـ مُٜٕٚ
ادرأة.
ومثِام دمٚهِ ٝهذه ادَررات دور جٚمع افَرويغ ،ودور ادرأة ادٌربٔ ،ٜؾ٘هنٚ
دمٚهِ ٝأيو ٚحمىٚت أشٚشٔ ٜفِدوف ٜادٌربٔ ٜظز تٚرخيٓ ٚافىقيؾ؛ ؾّثال ٓ ٕجد
حديث ٚظـ اإلمٚرات افتل ـ ٕٝٚمتزامْ ٜمع اإلمٚرة اإلدريسٔ ،ٜبؾ مْٓ ٚم ٚـٚن
شٚبَ ٚظِٔٓ ،ٚوٕذـر هْ ٚاإلمٚرة افزؽقاضٔ ٜافتل ٓ يًرف ظْٓ ٚادتًِؿ ادٌريب أي
رء ،افِٓؿ إصٚرة ؾريدة ختص آشؿ ،ضّـ إمٚرات أخرى ذم خريى ٜفٌِّرب
إؿل ؿبٔؾ ؿٔٚم إدارش . ٜوإمر ٍٕسف ٕسجِف مع إمٚرة ُٕقر بٚفريػ
إوشط ،وإمٚرة افٌامريغ بسبت ،ٜواإلمٚرة اخلٚرجٔ ٜبسجِامش.ٜ
وْٕبف إػ إْٕٔ ٓ ٚىِ ٛمـ ادَررات ،افتل تستٓدف ؾئ ٜظّري ٜحمددة مـ
بُؿ ـبر مـ ادًِقمٚت ،يهً ٛمًف ضبىٓٚ
افتًِٔؿ اإلظدادي ،أن تنحـ افتِّٔذ ّ
وترشٔخٓ ٚفدى ادتًِّغ ،وفُـ هذا ٓ يُّـ أن يَقم مزرا يٗدي إػ إؽٍٚل جزء
مم ٚيسٚظد ظذ تثبٔ ٝاهلقي ٜادٌربٔ ٜافوٚرب ٜذم أظامق افتٚريخ.

افْجٚح ذم آجتامظٔٚت ،م.س ،ص.8
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وبًد اإلمٚرة اإلدريسٔ ٜيّيض افزٕٚم ٟافدراد ذم اشتًراض إرس
احلٚـّ ٜفٌِّرب؛ مـ مرابىغ ومقحديـ ومرئْغ وشًديغ وظِقيغ ،وفُـ
بقؾٚء ـبر فرسد ادًىٔٚت افًسُري ٜوافًْػ افسٔٚد؛ ؾام ْ
أن تَقم أرسة حتك
تتّرد ظِٔٓ ٚأخرى وتتٌِ ،ٛويُقن احلدي ٞمـ جديد ظـ فٌ ٜاحلديد وافْٚر ،
وئٌ ٛاحلدي ٞظـ ادًىٔٚت احلوٚري ٜفِدوف ٜادٌربٔ ٜذم صتك ادٔٚديـ؛ مـ ظِقم
ذظٔ ٜوظِقم حَ ٜوظامرة وؾُر وؾَف شٔٚد !...ؾامذا يًرف افتِّٔذ ادٌريب ظـ
افتجٚرب اإلصالحٔ ٜافتل ؿٚده ٚؾَٓٚء مهِحقن؛ مـ ؿبٔؾ ظبد اهلل بـ يٚشغ
وحمّد بـ تقمرت ،وافتل أؾو ٝإػ ؿٔٚم دوفتغ ظئّتغ مألت ٚافدٕٔ ،ٚوصٌِتٚ
افْٚس ،ومه ٚدوفت ٚادرابىغ وادقحديـ؟!
ومٚذا يًرف ظـ حمٚوٓهتام فتقحٔد افٌرب اإلشالمل ،خٚص ٜمع ادقحديـ
افذيـ متُْقا مـ ضؿ ـؾ أضراف ادٌرب افُبر حت ٝراي ٜاخلالؾ ٜادقحديٜ؟ ؾٓذه
افتجرب ٜافقحدوي ٜافرائدة م ٚأحقجْ ٚإػ إظٚدة ترـٔبٓ ٚوشبُٓ ٚوتَديّٓ ٚذم درس
يًزز آرتبٚط بٚدٚيض ،ويهبق ؾًال إػ إظٚدهتْ ،ٚ
وإن ظذ مستقى ؾتح احلدود
ادٌَِ ٜبغ بِدان ادٌرب افًريب ،وافتٖـٔد ظذ أن بْٚء ادٌرب افًريب؛ هذا احلِؿ،
ـٚن ممُْ ٚذم وؿ ٝم ،ٚوتبَك إظٚدتف ممُْْ ٜ
إن تقؾرت اإلرادة ،وصدؿ ٝافًزائؿ.
ثؿ مٚذا يًرف افتِّٔذ  -ذم هذه ادرحِ - ٜظـ افتٚريخ إٕدفز ،افذي
ئٌ ٛبنُؾ ـبر ظـ مَررات افتٚريخ بجّٔع أشالك اددرش ٜادٌربٜٔ؟ ..ؾُٔػ
يُّـ فِتِّٔذ أن يتهقر أشالؾف إمٚجد ذم افٍردوس ادٍَقد ،وهق مبتقر اهلقيٜ
إٕدفسٔ ،ٜافتل تنُؾ جزءا مـ ثَٚؾتْ ٚافقضْٔ ،ٜوراؾدا أصٔال مـ رواؾد افدوفٜ
ادٌربٔ ،ٜخٚص ٜوإٔف ئًش بْْٔ ٚظدد ؽر يسر مـ ادقاضْغ افذيـ أجلٖهتؿ حمٚـؿ
افتٍتٔش ذم إٕدفس ،بًد 1492م ،إػ افوٍ ٜاجلْقبٔ ٜمـ ادتقشط ،وأبدظقا ذم
ٍٕسف ،ص 12وم ٚبًده .ٚوص 17وم ٚبًده.ٚ
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جمٓٚت متْقظٜ؛ مـ أدب وؾـ وزخرؾ ٜوشٔٚش ٜوؾَف وؾُر ...فذا ٕىٚف ٛبرضورة
مراظٚة هذا افراؾد اهلقيٚيت ذم برام ٟمٚدة افتٚريخ.
وإذا دمٚوزٕ ٚتٚريخ افنامل اإلؾريَل ذم افًكيـ افقشٔط واحلدي ،ٞفِبحٞ
ظـ آمتداد ادٌريب ذم افًّؼ اإلؾريَل ،أو ؾٔام ـٚن يًرف بـ"بالد افسقدان" ،أو
"دول افهحراء افُزى وافسٚحؾ" ،ؾْٕٕ٘ ٚجد مَررات افتٚريخ مل تُـ وؾٔ ٜبٚدرة
فروح افدشتقر ادٌريب ،افذي يٗـد ظذ افبًد اإلؾريَل فُِِّّ ٜادٌربٔ ،ٜوٓ صؽ
ذم أن افزيٚرات إخرة فِِّؽ حمّد افسٚدس إػ افًديد مـ افبِدان اإلؾرئَٜ
جٚءت فتٗـد هذا اف ُب ًْد افتٚرخيل فِدوف ٜادٌربٔ ،ٜخٚص ٜمع ادرابىغ وادقحديـ
وافسًديغ ،وتِؽ افهالت افروحٔ ٜافتل م ٚزاف ٝدمّع ظددا مـ صٔقخ افىرق
افهقؾٔ ٜومريدهيؿ بٚدُِّ ٜادٌربٔ ،ٜذم مٚيل وافسٌْٔٚل وشٚحؾ افًٚج...
ؾٓذه ٕامذج مـ افبٔٚضٚت افتل ٕسجِٓ ٚظذ هذه ادَررات .وبٚدَٚبؾ،
ٕتسٚءل :ـٔػ تؿ اشتًراض ادقاضٔع اخلٚص ٜبٚفتٚريخ إوريب؟ فإلجٚب ٜظـ هذا
افتسٚؤلْٕ ،ىِؼ مـ بًض افًْٚويـ:
افْٓو ٜإوربٔ :ٜبداي ٜإبًٚث أوربٚ
احلرـ ٜاإلٕسٔ :ٜافتًبر افٍْل
آـتنٚؾٚت اجلٌراؾٔ.ٜ
افثقرة افٍالحٔ ٜوافثقرة افهْٚظٔ ٜذم أورب.ٚ

ٍٕسف ،ص 42وم ٚبًده.ٚ
ٍٕسف ،ص 46وم ٚبًدهٚ
ٍٕسف ،ص 48وم ٚبًده.ٚ
ٍٕسف ،وم ٚبًده.ٚ
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افثقرة افٍرٕسٔ ٜوفٔدة ؾُر إٕقار.
ٕنٖة افقٓيٚت ادتحدة إمرئُ.ٜ
مـ خالل تهٍح رسيع هلذه افًْٚويـ ،دمد ٍٕسؽ ؿد إنددت إفٔٓ،ٚ
وأرستؽ بًْٚويْٓ ٚافزاؿ ،ٜبؾ ٓ ٕجٚزف إذا زظّْ ٚأهن ٚظْٚويـ تٍرض ظِٔؽ ٕقظٚ
مـ إرس وافتٖثر دَ ِ ٚمتٔزت بف مـ شب ٍ
ؽ ذم افبْٚء افٌِقي؛ مم ٚجيًؾ افتِّٔذ يْندّ
ْ
إفٔٓ ،ٚويتىِع إػ مًرؾ ٜهذا افتٚريخ؛ ومـ ثؿ ٕستْت ٟأن ٍٕقر افتِّٔذ ادٌريب مـ
مٚدة افتٚريخ دٌريب مر ّده إػ افىريَ ٜافتل يَدّ م هب ٚدرس افتٚريخ .وفْ ًُدْ إػ تؼيح
هذه افًْٚويـ حتك يتبغ فْ ٚادراد.
إن هذه افدروس دمًّٓ ٚافقحدة ادقضقظٜٔ؛ إذ رؽؿ أهن ٚظْٚويـ ٕحداث
تٚرخئ ٜوؿً ٝمتبٚظدة ذم افزمٚن وادُٚن ،إٓ أهن ٚتنُؾ تسِسال مْىَٔ ٚفتٚريخ
أورب ٚافذي اشتىٚع أن يْتَؾ مـ احلَب ٜافٍٔقدافٔ ٜإػ افًهقر احلديث ٜوؾؼ تسِسؾ
مْىَل ،حمُ ٍؿ حَِٚتف  ..افقاحدة تٍيض إػ إخرى ،فتجد ٍٕسؽ أمٚم درس
واحد بٖٕنى ٜأو بًْٚويـ متًددة مْسجّ ٜومتُٚمِ.ٜ
ٍٕسٕٓ ٚسجِٓ ٚظذ افدظٚمٚت ادقطٍ ٜذم هذه افدروس ،وافتل
وادالحيُ ٜ
تتْقع ،وفُـ تنُؾ افهقر واخلرائط افتٚرخئ ٜأهؿ افدظٚمٚت افتل ينتٌؾ ظِٔٓٚ
افتِّٔذ ظقض ـثرة افْهقص وضقهل.ٚ
ومم ٚشبؼ جي ٛأن ْٕىِؼ ذم اإلظداد فدروس افتٚريخ بتًّٔؼ ادًرؾ ٜبٚفذات،
يتٖشس فْ ٚحٚرض مْزفؼ ذم متٚهٚت إٍٓهٚم وافالوظل
وافقظل هب ٚحتك ٓ ّ
بٚفذات ،وبٚفتٚيل يتُقن فْ ٚتِّٔذ ئًش بًّٚير مزدوج ،ٜوبٖحٚدي ٜذم افتٍُر؛
وذفؽ ٕتٔج ٜدستقى ردة افًٍؾ افتل يبدهي ٚافتِّٔذ ادٌريب دمٚه تٚرخيف افقضْل،
ٍٕسف ،ص.57
ٍٕسف ،ص 61وم ٚبًده.ٚ
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افذي يَدم بىريَ ٜمبتذف ٜذم افٌٚفٛ؛ ؾال يُٚد يدرس مـ مٚضٔف إٓ افكاظٚت
افًسُري ،ٜوٓ جيد ؾٔف شقى فٌ ٜاحلديد وافْٚر ،وٕزة افدمٚء وافدشٚئس وادُر
واخلديً ،ٜووضًٔ ٜادُداؾع د ٚؿد يٖيت مـ أخر!!...
ؾُٔػ  -واحلٚف ٜهذه  -يْسجؿ هذا افتِّٔذ مع ذاتف؟ وـٔػ فف أن يًّؼ
ويّجد تٚرخيف ادتٖفؼ إذا مل يتؿ افُنػ ظْف خالل مراحؾ افدراشٜ
وظٔف هب،ٚ
ّ
افثٕٚقيٜ؟! ودٚذا ٓ ٕرـز ذم دروس افتٚريخ افقضْل ظذ افبْٚء احلوٚري فِدوفٜ
ادٌربٔ ٜظز حمىٚهت ٚافتٚرخئٜ؟ أمل ْ يُـ أجدادٕ ٚبْٚة فِحوٚرة وادجد شٚفٍ ٚظـ
شٚفػ؟ وأمل خي ٍِّقا إٕتٚج ٚظِّٔ ٚشٚمهقا بف ذم بْٚء حوٚرة م ٚزاف ٝصٚهدة ظِٔٓؿ
بًٔدا ظـ هذه افكاظٚت افسٔٚشٔ ٜوافًسُريٜ؟!
وهلذا ،ؾ٘ذا أردٕ ٚأن ٕتهٚفح مع افذات ،وأن ًٕل تٚرخيْ ،ٚؾٔج ٛافسـٔز ،ذم
درس افتٚريخ ،ظذ افبْٚء احلوٚري فِدوف ٜادٌربٔ ،ٜظذ مستقى ٕيؿ احلُؿ،
وأشٚفٔ ٛاإلٕتٚج آؿتهٚدي وادًرذم وافًِّل ،وافبْٚء ادًامري ،وافتحقٓت
ادجتًّٔ ،ٜوافنخهٔٚت افٍٚظِٜ؛ مـ ؾَٓٚء وشٚش ٜومتهقؾ ٜوأدبٚء وصًراء
ورحٚف ...ٜوافتل ـٚن هل ٚدور ذم افْٓو ٜافبؼيٜ؛ مثؾ :اإلٕتٚج افًّراين فًِ ّ
المٜ
ابـ خِدون ،واإلٕتٚج افٍِسٍل ٓبـ رصد ،واإلٕتٚج إديب فِسٚن افديـ بـ
اخلىٔ ،ٛوأؾُٚر احلسـ افٔقد واحلجقي ،وآشساتٔجٔٚت افًسُري ٜافتل تبْتٓٚ
اجلٔقش ادرابىٔ ٜوادقحدي ،ٜوادَٚوم ٜادسِح ٜادٌربٔ ،ٜوميٚهر افتًٚيش
ادجتًّل بغ أضٔٚف ادجتّع ادٌريب (أمٚزيغ وظرب وأؾٚرؿ ٜوإٔدفسٔقن بٖفقاهنؿ
افدئْ :ٜادسِّقن وافٔٓقد وادسٔحٔقن).
وفًؾ تدريس هذه افْامذج مـ صٖٕف أن يرشخ ذم ادتًِؿ اجلقإ ٛادؤئ ٜمـ
تٚرخيف ،وجيًِف أمٚم مسٗوفٔ ٜمقاصِ ٜافبْٚء وافتنٔٔد وحتَٔؼ افنٓقد احلوٚري
ٍ
دستَبؾ مِٗه ادحب ٜوافقئٚم وافسالم.
فِدوف ٜادٌربٔ ٜاشتؼاؾٚ
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د .حممد عطواني ود .إدريس احلافيظ
*

*

:K
تنٓد افًَقد إخرة حتقٓت جذري ٜظذ مستقى افًِقم وافتُْقفقجٔٚ
ووشٚئؾ آتهٚل ،وـٚن هلذه افتٌرات إًُٚشٚت ظَّٔ ٜظذ افًِّٔ ٜافسبقيٜ
بنُؾ ظٚم .وذم إضٚر تْٚمل طٚهرة افًقد ،ٜوتُثٔػ ادبٚدٓت افُّٔ ٜوافْقظٔ،ٜ
وافتىقر افرسيع ،وآشتًامل ادتزايد دختِػ وشٚئؾ افَْؾ وآتهٚل ،إضٚؾ ٜإػ
بروز إ صُٓٚت شُ ٜٕٔٚوبٔئٔ ٜوجمٚفٔ ٜجديدة ،مل تٍَد اجلٌراؾٔ ٚمُٕٚتٓ ٚافًِّٜٔ
وافقطٍٔٔ ،ٜبؾ ظذ افًُس مـ ذفؽ تزايد آهتامم هب ٚأـثر ،وأصبح ٝظذ
ادستقى افسبقي مـ ادُقٕٚت افدراشٔ ٜافتل يًقل ظِٔٓ ٚـثرا ذم افتُقيـ افثَٚذم
تّْل ؾٔف احلس افقضْل وافَقمل وافًٚدل ُ ،
ومتُـ ادتًِؿ
وافًِّل فِّقاضـ؛ إذ ِ
مـ إدراك جمّقظ ٜمـ ادٍٚهٔؿ ،وافَدرة ظذ وصػ افيقاهر وتٍسره ٚوتًّّٔٓ،ٚ
واختٚذ مقاؿػ إجيٚبٔ ٜمـ ادجٚل افذي ئًش ؾٔف ،إضٚؾ ٜإػ حتَٔؼ جمّقظ ٜمـ
ادُتسبٚت ادًرؾٔ ٜوافقجدإٔ ٜوادٓٚري.ٜ
*

أشتٚذ افتًِٔؿ افًٚيل مسٚظد ،ادرـز اجلٓقي دٓـ افسبٔ ٜوافتُقيـ فِجٓ ٜافؼؿٔ ،ٜادَر
افرئٔس ،وجدة.
صبٚح حمّقد وآخرون" :ضرائؼ تدريس اجلٌراؾٔ ،"ٚافىبً ٜإوػ ،دار إمٚن ،1996 ،ص . 6
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ؽر إٔف مـ بغ اإلصُٓٚت افتل تًٔؼ حتَٔؼ هذه إهداف ٕذـر إصُٚفٜٔ
افَْؾ افديداـتُٔل؛ ذفؽ أن َٕؾ ادًرؾ ٜاجلٌراؾٔ ٜمـ ؾوٚئٓ ٚافًِّل ادجرد
وادًَد أحٔ ٕٚٚإػ ؾوٚء ادامرش ٜافسبقي ،ٜتقاجٓف جمّقظ ٜمـ اإلـراهٚت ،شقاء
ظذ مستقى َٕؾ ادًرؾ ٜافًٚد ٜأو ادًرؾ ٜافقاج ٛتدريسٓ ٚأو ادًرؾ ٜاددرش.ٜ
 ؾام مٍٓقم افَْؾ افديداـتُٔل؟ وم ٚهل ميٚهره وخٚصٔٚتف؟ وم ٚهل خهقصٔٚت ومًَٔٚت افَْؾ افديداـتُٔل دُقن اجلٌراؾٔ ،ٚافسْٜإوػ مـ افسِؽ افثٕٚقي افتٖهٔع ّٕقذجٚ؟
 -1افَْؾ افديداـتُٔل :مٍٓقمف وخٚصٔٚتف
-1-1مٍٓقم افَْؾ افديداـتُٔل Transposition didactique

يًقد أول اشتًامل دٍٓقم افَْؾ أو افتحقيؾ افديداـتُٔل إػ "إيػ صٍالر
Chevallard

 "Yvesظْد اصتٌٚفف ذم حَؾ ديداـتٔؽ افريٚضٔٚت ،وأصبح هذا

ادٍٓقم مْذ ٍ
ئذ حيتؾ مقؿً ٚمرـزي ٚذم ديداـتٔؽ افًِقم ظٚم.ٜ

وؿد ؿدم ٝفَِْؾ افديداـتُٔل جمّقظ ٜمـ افتًٚريػ؛ حٔ ٞيًرؾف

Y.

 Chevallardبٖٕف "جمّقع افتحقٓت افتل تىرأ ظذ مًرؾ ٜمًْٔ ٜذم جمٚهل ٚافًٚمل
)Savant

 (Savoirمـ أجؾ حتقيِٓ ٚإػ مًرؾ ٜتًِّٔٔ ٜؿٚبِ ٜفِتدريس"  .أمٚ

 Arsac G.ؾرى إٔف "هق افًّؾ افذي َٕقم بف ظْدمٕ ٚحقل مًرؾ ٜظٚد(Savoir ٜ
) Savantإػ مًرؾ ٜؿٚبِ ٜفِتدريس ،مع مَٚرب ٜم ٚحيدث فًِّرؾ ٜافًٚد ٜأثْٚء هذه

(1) Yves Chevallard, la transposition didactique, édition de la découverte, 1985.Arsac.
Gilbert, la transposition en mathématiques, université de Lyon et Grenoble, 87/88,
P3.
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افًِّٔ.(1)"ٜ
هلذا ؾٚفَْؾ أو افتحقيؾ افديداـتُٔل هق ٕنٚط يتهػ بٓٚختزال وإٓتَٚء
فتحقيؾ ادًرؾ ٜمـ جمٚهل ٚافًٚمل وافكف إػ ادًرؾ ٜاددرشٔ ٜحتك تهبح ؿٚبِٜ
فِتدريس .وتتؿ هذه افًِّٔ ٜحس ٛضقابط ومَٚئس خٚص ٜحتك تتْٚش ٛادًرؾٜ
ادَْقف ٜإػ ادامرش ٜافسبقي ٜمع خهقصٔٚت ادتًِّغ وحٚجٚهتؿ .ويتؿ افتحقيؾ
افديداـتُٔل ،حس ٛأبحٚث

"Chevallard

 ،"Yvesظز ثالث مراحؾ؛ وذفؽ

بٕٓٚتَٚل مـ مقضقع ادًرؾ ٜإػ ادقضقع افقاج ٛتًِّف إػ مقضقع افتًِٔؿ،
وذفؽ ذم شٔٚق مثِ ٞديداـتُٔل تتحقل ؾٔف ادًرؾ ٜظذ يد ثالث ٜأضراف؛ حٔٞ
تْتَؾ مـ افًٚمل إػ اددرس إػ ادتًِؿ .وظز مراحؾ إٓتَٚل هذه ،تتٌر ادًرؾٜ
إصِٔ ٜاخلٚفه ٜفتهبح مًرؾ ٜمتّٔزة ظـ شٚبَتٓ ،ٚخٚص ٜوأن اهلدف مـ
وطٍٔٔتٓ ٚخيتِػ ـذفؽ مـ مرحِٕ ٜخرى.
أوٓ :مرحِ ٜادًرؾ ٜافًِّٔ ٜافكؾٜ
تُقن ادًرؾ ٜذم هذه ادرحِ ٜمتداوف ٜمـ ضرف افًِامء ادختهغ ،ويُقن
اهلدف مـ إٕتٚجٓ ٚهدؾ ٚظِّٔ ٚبحت .ٚوتتّٔز بُقهن ٚجمردة ومًَدة ومٍتقحٜ؛ ٕهنٚ
ؿٚبِ ٜفِتحقل ،وبٚفتٚيل يهً ٛإدراـٓ ٚومتثِٓ ٚمـ ضرف ادتًِّغ ،ؾال جيقز أن
مترر إفٔٓؿ ظذ حٚفتٓ ٚتِؽ.
ث :ٕٚٔٚمرحِ ٜادًرؾ ٜادراد تدريسٓٚ
بًٍؾ افَْؾ افديداـتُٔل تتحقل ادًرؾ ٜاخلٚفه ٜإػ مًرؾ ٜجي ٛتًِّٔٓٚ؛
ؾ٘ن ـ ٕٝٚادًرؾ ٜافًِّٔ ٜتتّٔز بٚفنسٚظ ٜوإٍٓتٚح وبىٚبًٓ ٚافًِّل افكف،
ؾ٘ن افث ٜٕٔٚتتهػ بٌٕٓٚالق وإٓتَٚء وبخٚصٔٚهت ٚادجتًّٔ ٜوافبٔداؽقجٔ ٜمتٚصٔٚ
(1) Arsac. Gilbert, la transposition en mathématiques, université de Lyon et Grenoble,
87/88, P3.
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مع م ٚتَتؤف افتقجٔٓٚت افسبقي ٜافرشّٔ .ٜهلذا يهر هدؾٓ ٚتربقي ،ٚوتهبح
مًرؾ ٜمسٔج ٜبحدود ادْٓٚج افدراد ومسىرة ذم افُت ٛاددرشٔ.ٜ
ثٚفث :ٚمرحِ ٜادًرؾ ٜاددرشٜ
تهر ادًرؾ ٜذم هذه ادرحِ ٜمقضقظ ٚفِّامرش ٜافتًِّٔٔ-ٜافتًِّٔ ٜداخؾ
ؾوٚء افَسؿ ،إذ تتّثؾ ؾٔام يَدمف اددرس دتًِّٔف ظز وضًٔٚت ديداـتُٔٔ ٜتْزيال
فِّْٓٚج افدراد افرشّل .وإضٚؾ ٜإػ افتحقل افذي يىرأ ظذ ادًرؾ ٜمع َِٕٓٚ
ديداـتُٔٔ ٚمـ مرحِ ٜإػ أخرى ،ورؽؿ اجلٓقد واإلجراءات افرامٔ ٜإػ تقحٔد
افرؤى وادامرشٚت ،وضامن ادقضقظٔ ٜادىِقب ٜذم ـؾ ؾًؾ تربقي ،ؾ٘ن ادًرؾٜ
اددرش ٓ ٜيتؿ تَِٔٓ ٚوافتًٚمؾ مًٓ ٚمـ ضرف ادتًِّغ بٍْس افىريَ ٜوبٍْس
افتّثالت .ومر ّد ذفؽ بٕٚشٚس إػ حٔثٔٚت إجقاء افسبقي ٜافتل متٚرس ؾٔٓ ،ٚبام
ذم ذفؽ خهقصٔٚت ادتًِّغ وضبًٔ ٜمتثالهتؿ فًِّرؾ ٜاددرش ،ٜإضٚؾ ٜإػ ضبًٜٔ
اددرس مـ حٔ ٞتُقيْف وصخهٔتف وضرؿف وأشٚفٔبف ذم افتدريس .ؾحتك فق
تقؾرت ٍٕس افؼوط ،ؾٕ٘ف فٔس مـ افرضوري احلهقل ظذ ٍٕس افْتٚئ ،ٟوفق
أظٚد ٍٕس اددرس ٍٕس ادَىع افدراد مع ٍٕس ادجّقظ ٜمـ ادتًِّغ وذم
طروف منٚهب .ٜهلذا ؾ٘ذا ـ ٕٝٚادًرؾ ٜاددرش ٜتتِقن حتك وفق تنٚهب ٝطروف
أجرأهت ،ٚؾام بٚفْ ٚإذا تبٚيْ ٝأو تْٚؿو ٝهذه افيروف؟ هلذا يُّـ أن ٕستْت ٟبٖن
مترير ادًرؾ ٜاددرش ٜظِّٔ ٜؾريدة ذم طرؾٔتٓٚ؛ فذفؽ يستحٔؾ اجساره ٚأو
اشتْسٚخٓ.ٚ
 5-0ميٚهر وخٚصٔٚت افَْؾ افديداـتُٔل

يٍرض افتحقل افديداـتُٔل فًِّرؾ ٜمـ إضٚره ٚافًِّل اخلٚفص إػ اإلضٚر
اددرد جمّقظ ٜمـ افؼوط واإلجراءات افًِّٔ ٜافتل يْبٌل احسامٓ ٚفوامن
ٕجٚح افَْؾ افديداـتُٔل .فذفؽ تتخذ هذه افًِّٔ ٜجمّقظ ٜمـ اديٚهر افتل يرتبط
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مًيّٓ ٚبىبًٔ ٜادًرؾ ٜاخلٚفه ،ٜحٔ ٞتتّٔز هذه إخرة بٚفتًَٔد وافتجريد
وافتحقل .وذم هذا افنٖن يَقل " :Develayـؾ مًرؾ ٜظٚد ٜهل ظبٚرة ظـ أجقبٜ
ظذ أشئِ ٜمىروح ٜأو مَدم ،ٜإن هذه إشئِ ٜتُقن أحٔ ٕٚٚظقيه ٜأو مًَدة…
ـام تًتز ٕتٔج ٜفبح ٞمًغ مستّر ومتتٚبع داخؾ جمٚل حمدد وؾسة مًْٔ . "ٜإن
)(1

مّٓ ٜإتَٚء واختٔٚر ادٚدة افتًِّٔٔ ٜادْٚشب ٜافَٚبِ ٜفِتدريس فٔس بٕٚمر افسٓؾ؛
حٔ ٞتْت ٟظْف تبًٚت تتّيٓر ذم تٌرات تىرأ ظذ ادًرؾ ٜافًٚد ،ٜوهل:
أ -إزاف ٜافنخهْ ٜظـ ادًرؾDépersonnalisation du savoir ٜ؛ ذفؽ أن
فُؾ مًرؾ ٜظٚد ٜارتبٚض ٚبٍسة زمْٔ ٜمًْٔ ،ٜوبيروف حمددة ،وبنخص مًغ
(بٚح ٞأو جمّقظ ٜمـ افبٚحثغ) .وهذه ادرحِ ٜذات آرتبٚط افقثٔؼ بٚدحٔط
اإلبستّقفقجل إصع تَتيض مـ افبٚح" ٞإزاف ٜصخهْ ٜادًرؾ ٜبحذف
افتًِٔالت افنخهٔ ٜافذاتٔ ٜواخلٍِٔٚت افْيري ٜاإليديقفقجٔ ٜوإخىٚء وادسٚفؽ
ادتًرج ٜوافىقيِ . "ٜفذفؽ ؾتجرد ادًرؾ ٜمـ شٔٚؿٓ ٚاخلٚص يٍرض إؿهٚء
ودمٚهؾ افيروف افًٚم ٜافتل ـ ٕٝٚوراء إبثٚق ادًرؾ ،ٜوافتٌٔٔ ٛافًّدي جزئٔٚ
أو ـِٔ ٚفِسٔٚق افذي تؿ ؾٔف اـتنٚؾٓ.ٚ
ب-إزاف ٜبِقرة ادًرؾٜ

du savoir

 : Desynchrétisationتتسؿ ادًرؾٜ

افًِّٔ ٜبتداخؾ حَقهل ٚوبتُٚمِٓ ٚوٕسَٔتٓ ،ٚؽر أن افَْؾ افديداـتُٔل حيتؿ
دمزيئٓ ٚوتٍُُٔٓ ٚهبدف حتقيِٓ ٚإػ مًرؾ ٜمدرشٜٔ؛ مم ٚيْت ٟظـ ذفؽ تنقيف
فًِّرؾ ٜإصِٔ ،ٜوتنقيش ظذ ؾّٓٓ ٚذم صّقفٔتٓ.ٚ
ج -دمريد ادًرؾ ٜمـ شٔٚؿٓ : Décontextualisation du savoir ٚويتّثؾ

(1) Develay, M. De l'apprentissage à l'enseignement, pour une épistémologie scolaire,
ESF, Paris, 1992, P21.
(2) Op, Cit, P5 Arsac, Gilbert.
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ذم إؿهٚء افؼوط وادقاصٍٚت اإلبستّقفقجٔ ٜفًِّرؾ ٜافًٚد ،ٜودمريده ٚمـ
اإلصُٚفٔ ٜافتل ـ ٕٝٚوراء إىالق افبح ٞافًِّل ،إضٚؾ ٜإػ إؽٍٚل تٚريخ ادًرؾٜ
وافساـامت افًِّٔ ٜافتل مٓدت فِقصقل إػ ادًرؾ ٜافًٚد ٜذم صٌٔتٓ ٚادحْٔ،ٜ
وبٚفتٚيل ؾ٘ن ادٗشسٚت افسبقي ٜتَقم بتّرير ادًرؾ ٜاددرشٔ ٜمبتقرة ظـ افسٔٚق
افًٚم افذي هٖٔ طروف إبثٚؿٓ .ٚوهْ ٚيٗـد  Decoorteأن "ادٍٚهٔؿ افًِّٔٓ ٜ
تٖخذ مًْٚه ٚإٓ بداخؾ شٔٚؿٓ ،ٚومـ هْ ٚتتجذ أمهٔ ٜاظتامد تٚريخ افًِقم حتك
يدرك ادستٓدؾقن وطٍٔ ٜافًِؿ وـٍٔٔ ٜتىقر ادًرؾ. (1)"ٜ
د -افَٚبِٔ ٜفِزجمٜ

du savoir

 Programmabilitéتْئام وتسٓٔال فألداء

افسبقي ظذ مجٔع إضراف ادًْٔ ٜبف؛ ؾٚن ادًرؾ ٜاددرشٔ ٜتسىر وتبقب ذم مَرر
دراد خٚص بُؾ صْػ مـ أصْٚف ادًرؾ ٜافًٚد .ٜوتَتيض ظِّٔ ٜافزجم ٜظْد
تسىر ادْٚه ٟاددرشٔ ٜمراظٚة حٚجٔٚت ادتًِّغ ومستقيٚهتؿ افًّري ٜوّٕقهؿ
ادًرذم ظز ادتٌر افزمْل؛ حٔ ٞيرى  Arsacأن "ادًرؾ ٜاددرش ٜمبْْٔ،ٜ
ومَدم ٜوؾؼ تىقر افزمـ .وًْٕل بٚفتىقر داخؾ افزمـ افقؿ ٝإشٚد فِتًِٔؿ
وافتحهٔؾ ،وإذا مل يتحَؼ افتًِؿ ادحدد فسـ مًْٔ ٜؾْستْت ٟإم ٚؾنؾ افتِّٔذ أو
اددرس ،أو بهٌٔ ٜؿهقى ؾنؾ ادْيقم ٜافسبقي. "ٜ
إن افبٚح ٞذم ميٚهر وخهٚئص افَْؾ افديداـتُٔل خيِص إػ أن هذه
افًِّٔ ٜحتدث حتام تٌرات ظذ ادًرؾ ٜإصِٜٔ؛ بحٔ ٞختوًٓ ٚإػ إظٚدة هُِٜٔ
ؿد تٍيض إػ إدخٚل تًديالت ظذ مدفقهل .ٚوإذا ـٚن افَْؾ افديداـتُٔل مـ
اختهٚص افديداـتُٔٔغ ظذ مستقى َٕؾ ادًرؾ ٜافًٚد ٜإػ مًرؾ ٜمدرشٔ ٜظـ
ضريؼ وضع ادْٚه ٟوافزام ،ٟؾ٘ن اددرس مىٚف" ٛبٚفَْؾ افديداـتُٔل

(1) Ibid, p5.
(2) Ibid, p15.
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افداخع"؛ أي تُٔٔػ موٚمغ افُت ٛاددرشٔ ٜبام يْسجؿ مع ادستقى افًٍع
فِّتًِّغ بتْزيؾ م ٚتؿ تسىره ظذ صُؾ دروس .ويٍسض ذم ظِّٔ" ٜافَْؾ
افديداـتُٔل افداخع" ،افتل يتُِػ هب ٚاددرس ،أن تَقم بٕٚتَٚء ادًرؾ ٜاددرشٜٔ
وتبسٔىٓ ٚجلًِٓ ٚؿٚبِ ٜفِتداول بغ ادتًِّغ ،ومْٚشب ٜدستقاهؿ اإلدراـل ،إضٚؾٜ
إػ اختٔٚر فٌ ٜوضرق تقاصؾ ؾًٚف ٜومٍٓقم ٜفتَِٔص افٍُِ ٜافذهْٔ ٜفدهيؿ ،ثؿ
ظرض ادحتقى افتًِّل بٚظتامد مبدأ افتدرج ذم افهًقب ٜإىالؿ ٚمـ ادًرؾٜ
افبسٔى ٜومرورا بٚدرـب ٜثؿ ادًَدة.
 -2خهقصٔٚت ومًَٔٚت افَْؾ افديداـتُٔل دُقن اجلٌراؾٔ( ٚافسْ ٜإوػ مـ
افسِؽ افثٕٚقي افتٖهٔع ّٕقذج:)ٚ
 1-2خهقصٔٚت افَْؾ افديداـتُٔل دُقن اجلٌراؾٔ( ٚافسْ ٜإوػ مـ مسِؽ
أداب وافًِقم اإلٕس ٜٕٔٚفِسِؽ افثٕٚقي افتٖهٔع ّٕقذج:)ٚ

حس ٛم ٚورد ذم افزام ٟوافتقجٔٓٚت افسبقي ٜفِسْ ٜإوػ مـ شِؽ
افبُٚفقري ٚـ افهٌٔ ٜافْٓٚئٔ ٜدسِؽ أداب وافًِقم اإلٕس ٜٕٔٚـ ،ؾّـ أجؾ وضع
مْٓٚج مٚدة اجلٌراؾٔ ٚهلذا ادستقى ،واخلٚص بٚدٌرب وافًٚمل افًريب ،مت ٝمراظٚة
جمّقظ ٜمـ ادبٚدئ افًٚم .ٜؾَد تؿ أوٓ "اشتحوٚر افقثٚئؼ ادرجًٔ ٜادتّثِ ٜذم
ادٔثٚق افقضْل فِسبٔ ٜوافتُقيـ ،وافقثَٔ ٜاإلضٚر افهٚدرة ظـ جلْ ٜآختٔٚرات
وافتقجٓٚت وافِجْ ٜافبٔسُِٔ ،ٜبام ذم ذفؽ مدخؾ افٍُٚيٚت وافَٔؿ ،وـٚؾٜ
افتقصٔٚت ادتًَِ ٜبّبٚدئ وضع ادْٓٚج"  .ـام تؿ اشتحوٚر افقطٚئػ
وادَقمٚت وإشس افديداـتُٔٔ ٜفِجٌراؾٔ ،ٚشقاء ذم وضع افٍُٚيٚت اخلٚص ٜأو
ذم اؿساح ادقضقظٚت وظْٚس ادوٚمغ ،إضٚؾ ٜإػ افسابط وافتُٚمؾ وافتداخؾ
افزام ٟوافتقجٔٓٚت افسبقي ٜفِسْ ٜإوػ مـ شِؽ افبُٚفقريٚـ افهٌٔ ٜافْٓٚئٔ ٜـ أبريؾ
.2006

37

بغ مٚديت افتٚريخ واجلٌراؾٔ ،ٚوبْٔٓام وبغ ادقاد ادجٚورة؛ مم ٚدمذ ذم وضع
افٍُٚيٚت افًرض .ٜٕٔٚإضٚؾ ٜاػ مراظٚة آختٔٚر افقضْل فتبْل ادَٚرب ٜبٚفٍُٚيٚت،
مع اظتبٚر افىٚبع افتهٚظدي وافساـّل فِتدرج ذم اـتسٚب افٍُٚيٚت؛ بحٔ ٞيتؿ
إٓتَٚل إػ ترشٔخ ادُتسبٚت وادٍٚهٔؿ اجلٌراؾٔ ٜفدى ادتًِؿ ذم افسِؽ افثٕٚقي
افتٖهٔع بًد أن تؿ آؿتهٚر ظذ آشتئْٚس هب ٚذم ادرحِ ٜآبتدائٔ ،ٜوظذ
اـتسٚهب ٚذم ادرحِ ٜاإلظدادي .ٜوصٖهن ٚصٖن مجٔع ادقاد افدراشٔ ،ٜؾَد تؿ اشتحوٚر
افٌالف افزمْل فِامدة .ؾّـ حٔ ٞظدد احلهص إشبقظٔ ،ٜؾَد خهص ادْٓٚج
حهتغ دُقن اجلٌراؾٔ - ٚافسْ ٜإوػ مـ شِؽ افبٚـٚفقري ٚمسِؽ أداب
واإلٕسٕٚٔٚت  -مسِؽ افتًِٔؿ إصٔؾ (فٌ ٜظربٔ .)ٜـام تؿ توّغ ادَرر افسْقي
 15وحدة  ،مبقب ٜذم جمزوءتغ؛ ـؾ واحدة توؿ حمقريـ ،إضٚؾ ٜإػ إٔنى ٜفتَقيؿ
ودظؿ افتًِامت .وؿد اؿسح ٝأربع حهص فإلٕجٚز فُؾ وحدة مـ وحدات
ادجزوءة إوػ اخلٚص ٜبـ"ادٌرب :خهٚئص ادجٚل وإظداد افساب افقضْل" .أمٚ
وحدات ادجزوءة افث ،ٜٕٔٚادتّحقرة حقل "افًٚمل افًريب :افتحقٓت وافرهٕٚٚت"،
ؾَد اؿسح هل ٚم ٚبغ حهتغ إػ أربع حهص فُؾ وحدة .وتؿ اؿساح حهتغ
فِقحدة إوػ ،وهل ظبٚرة ظـ تَديؿ ظٚم ،وٍٕس احله ٜافزمْٔ ٜفُؾ مـ ادٍِغ
ادرؾَغ ذم هنٚي ٜـؾ جمزوءة.
وظذ مستقى ادَٚرب ٜافبٔداؽقجٔ ،ٜؾبًد أن ـ ٕٝٚبْٔ ٜمْٓٚج اجلٌراؾٔ ٚتتّٔز
بتْقع وتًدّ د اخلىٚبٚت وافتٔٚرات اجلٌراؾٔ ،ٜطٓر ظِٔٓ ٚظٚمٕ ٜقع مـ افتجديد
افديداـتُٔل مـ خالل ادمٚهٓ ٚإػ افسـٔز ظذ دراش ٜآرتبٚط بغ افيقاهر
افىبًٔٔ ٜوإٔنى ٜادجّقظٚت افبؼي ،ٜوإبراز افًالؿٚت وافتٍٚظالت ادقجقدة
بْٔٓ .ٚويٍرض هذا افتقجف اجلديد صَؾ مٓٚرات مقازي ٜفِتٍُر اجلٌراذم مـ
ّٕقذج ـتٚب"إشٚد ذم اجلٌراؾٔ "ٚمسِؽ أداب وافًِقم اإلٕس ،ٜٕٔٚمُتب ٜادًٚرف،
افربٚط .افىبً ٜإوػ.2006 ،
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خالل حتقل ادتًِؿ مـ ظْك شِبل ،يتٖثر بٚدجٚل اجلٌراذم وخيوع فف ،إػ ظْك
ؾٚظؾ ذم هُِٔ ٜوتْئؿ هذا ادجٚل .وؿد طٓرت بًض مالمح هذا افتقجف ب٘ظىٚء
اجلٌراؾٔ ٚصبٌتٓ ٚافقطٍٔٔ ٜمـ خالل م ٚضّح إفٔف افتٖفٔػ اددرد اشتجٚبٜ
فَِّٚرب ٜافبٔداؽقجٔ ٜاجلديدة "افٍُٚيٚت" .وـٚن مـ بغ مالمح هذا افتقجف
إدخٚل مقاضٔع جديدة ذم افدراشٚت اجلٌراؾٔ ٜمل يسبؼ أن درش ٝمـ ؿبؾ؛
ـجٌراؾٔ ٜإظداد افساب افقضْل بٚدٌرب ،وأهؿ افتُتالت اإلؿِّٔٔ ٜافًٚدٔ،ٜ
وطٚهرة افًقد ،ٜوؽره ،ٚإضٚؾ ٜإػ افسـٔز ظذ افْٓ ٟاجلٌراذم ذم دراش ٜافيقاهر
مـ حٔ ٞوصٍٓ ٚوتٍسره ٚواخلروج بٚشتْتٚجٚت وؿقإغ "افتًّٔؿ".
ـام تؿ إٓتَٚل بٚفَْؾ افديداـتُٔل مـ اختٔٚر "افزام "ٟإػ اختٔٚر
"ادْٚه "ٟـخىط ظّؾ بٔداؽقجٔ ٜجديدة .وؿد شىرت هلذه ادٚدة ذم هذا ادستقى
ظدة ـٍٚيٚت وجمّقظ ٜمـ افَدرات ،مْٓ:ٚ
 اـتسٚب ـٍٚيٚت ثَٚؾٔ / ٜمًرؾٔ:ٜاـتسٚب مٍٚهٔؿ ومهىِحٚت جٌراؾٔ ٜمرتبى ٜبّقضقظٚت ختص جٌراؾٜٔ
ادٌرب وافًٚمل افًريب ،مع تقطٔػ هذه ادهىِحٚت وادٍٚهٔؿ ذم رصد خهٚئص
ادجٚل وإظداد افساب افقضْل ،وذم وصػ افتحقٓت افسقشٔقجمٚفٔ ٜبٚفًٚمل
افًريب وتٍسره ٚواشتخالص آثٚره ٚظذ تْئؿ ادجٚل.
 ترشٔخ اـتسٚب افٍُٚيٚت ادْٓجٔ:ٜوتنّؾ افَدرة ظذ تقطٔػ افْٓ ٟاجلٌراذم (افقصػ ،افتٍسر ،افتًّٔؿ) ذم
دراش ٜافيقاهر افىبًٔٔ ٜوافبؼي ٜإىالؿ ٚمـ وثٚئؼ ،وافَدرة ظذ تقطٔػ وشٚئؾ
افتًبر اجلٌراذم ادُتسب ٜذم وضًٔٚت جديدة .إضٚؾ ٜإػ تّْٔ ٜافَدرة ظذ ضرح
اإلصُٚفٔ ٜفَوٚي ٚهتؿ ادجٚل اددروس وادًٚجل ٜادْٓجٔ ٜادْيّ ٜهلذه افَوٚي ،ٚثؿ
تّْٔ ٜافَدرة ظذ ـتٚب ٜمقضقع مَٚيل جٌراذم ،وترشٔخ ادُتسبٚت ادْٓجٔ ٜذم
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إظداد ادٍِٚت ،إضٚؾ ٜإػ تّْٔ ٜافَدرة ظذ افتقاصؾ مع أخريـ ظـ ضريؼ
افًروض وافِقحٚت وادًٚرض اددرشٔ ٜوادٍِٚت.
 اختٚذ مقاؿػ إجيٚبٔ ٜدمٚه افبٔئ:ٜ* اـتسٚب ادتًِؿ تربٔ ٜجمٚفٔ ٜفُٔقن منٚرـ ٚومتٍٚظال مع حمٔىف ادحع
وافقضْل واإلؿِّٔل ،وتٖهِٔف فِّسٚمه ٜذم احلٍٚظ ظذ ادقارد وتّْٔتٓ.ٚ
* متُـ ادتًِؿ مـ افتًٚمؾ افَْدي مع أصُٚل افتدبر فِّجٚل ذم ادٌرب
وافًٚمل افًريب.
* تَدير أمهٔ ٜجٓقد ادٌرب وافًٚمل افًريب مـ أجؾ حتَٔؼ افتّْٔ ٜادستدام.ٜ
* تَدير أمهٔ ٜافتُتالت ذم افًٚمل افًريب مـ أجؾ افتّْٔ ٜومقاجٓ ٜافًقد. ٜ
أم ٚظذ مستقى ادًرؾ ٜافًٚد ،ٜؾَد اشتْد افَْؾ افديداـتُٔل فتدريس مٚدة
اجلٌراؾّٕٔ ،ٚقذج ـتٚب "إشٚد ذم اجلٌراؾٔ ،"ٚإػ  42مرجً ٚبٚفٌِ ٜافًربٔ ،ٜو12

مرجً ٚبٚفٌِ ٜافٍرٕسٔ،ٜ

و32

مقؿً ٚإفُسؤٕ .ٚوظذ مستقى ادًرؾ ٜافقاجٛ

تدريسٓ ٚهلذا ادستقى ،ؾًالوة ظذ تَديؿ ظّ ٚم حقل ادٌرب وافًٚمل افًريب ،تؿ
ختهٔص ادجزوءة إوػ ،ادُقٕ ٜمـ  6وحدات ،فـ"ادٌرب :خهٚئص ادجٚل
وإظداد افساب افقضْل" ،بْٔام خهه ٝادجزوءة افث ،ٜٕٔٚادُقٕ ٜمـ  8وحدات،
فـ"افًٚمل افًريب :افتحقٓت وافرهٕٚٚت"...
ؽر أن افَْؾ افديداـتُٔل ٓ زاف ٝتقاجٓف بًض اإلصُٓٚت افًٚفَ،ٜ
شقاء ظذ مستقى آشتْٚد إػ ادًرؾ ٜافًٚد ٜأو ظذ مستقى ادًرؾ ٜافقاجٛ
تدريسٓ ،ٚإضٚؾ ٜإػ أهؿ إـراه  ..ويتًِؼ إمر بًّقؿٚت افتْزيؾ ظذ مستقى
ادًرؾ ٜاددرش.ٜ
افزام ٟوافتقجٔٓٚت افسبقي ٜفِسْ ٜإوػ مـ شِؽ افبُٚفقريٚـ مرجع شٚبؼ.
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 2-2مًَٔٚت افَْؾ افديداـتُٔل دُقن اجلٌراؾٔ( ٚافسْ ٜإوػ مـ افسِؽ افثٕٚقي
افتٖهٔع ّٕقذج:)ٚ

إن ادتٖمؾ هلذا افتحقل ذم افَْؾ افديداـتُٔل فتدريس مٚدة اجلٌراؾٔ ،ٚظذ
مستقى ادًرؾ ٜافًٚد ٜوادًرؾ ٜافقاج ٛتدريسٓ ٚبتبْل ادَٚرب ٜبٚفٍُٚيٚت ،فِّٔس
هذا إٓتَٚل ذم تدريس ادٚدة مـ خىٚب ـالشُٔل إػ خىٚب مٌٚير؛ ؾٕٚول
ظٚدة م ٚـٚن خيتزهل ٚذم تَِغ ادتًِّغ جمّقظ ٜمـ أشامء اددن وإهنٚر وافقحدات
افتوٚريسٔ ،ٜوإن اشتًِّ ٝاخلريى ،ٜؾِؿ تُـ وطٍٔتٓ ٚتتًدى تسّٔ ٜوتقضغ
افيقاهر اجلٌراؾٔ ٜدون تقطٔػ ٕي هن ٟجٌراذم .أم ٚاخلىٚب افثٚين ،ادبْل ظذ
مدخؾ افٍُٚيٚت ،ؾرؽؿ افٍَزة افْقظٔ ٜافتل يىّح إػ حتََٔٓ ،ٚإٓ إٔف ٓ زافٝ
تقاجٓف بًض اإلصُٓٚت افًٚفَ ٜوبًض مًقؿٚت افتْزيؾ .
مًَٔٚت افَْؾ افديداـتُٔل ظذ مستقى آشتْٚد إػ ادًرؾ ٜافًٚد:ٜ
إن افتقؾٔؼ ذم افَٔٚم بٚفَْؾ افديداـتُٔل؛ هبدف تىقير تدريس اجلٌراؾٔ ٚذم
رهغ بتىقير افبح ٞاجلٚمًل اجلٌراذم دالمس ٜافَوٚيٚ
افتًِٔؿ افثٕٚقي افتٖهٔع،
ٌ
اجلٌراؾٔ ٜاجلديدة ،وحؾ اإلصُٓٚت افراهْ .ٜؽر إٔف مـ بغ مًَٔٚت افبحٞ
اجلٌراذم ضًػ افدظؿ ادٚيل افُٚذم فِبح ٞافًِّل بهٍ ٜظٚم ،ٜوظدم إحداث
ذاـٚت بغ ادٗشسٚت افسبقي ٜومراـز افتُقيـ؛ فِربط بغ اجل ٕٛٚافْيري
ِ
واجل ٕٛٚافتىبَٔل (دمٚرب خمزي ،ٜدمٚرب مٔدإٔ .)...ٜإضٚؾٜ
(افدروس افْيري،)ٜ
إػ وجقد ؿىًٔ ٓ ٜتسّح بتٍٚظؾ وتُٚمؾ ظّؾ إشتٚذ اجلٚمًل مع ٕيره ذم
اإلظدادي وافثٕٚقي افتٖهٔع ،بؾ إٕف حتك بٚفْسب ٜفِّدرشغ ،افذيـ يىّحقن إػ
افتسجٔؾ ذم اجلٚمًٓ ٜشتُامل أو تْقيع تُقيْٓؿ وتًّٔؼ مًٚرؾٓؿ ومٗهالهتؿ،
يٍٚجٗون بّذـرات وزاري ٜمتًْٓؿ مـ ذفؽ .هلذا ؾدون شٔٚش ٜدد اجلسقر
ظٚدة مَ ٚ
بغ خمتِػ إشالك افتًِّٔٔ ،ٜوإٍٓتٚح افًٍع فِجٚمً ٜظذ حمٔىٓ ،ٚؾِـ تزول
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احلقاجز افقمهٔ ٜبغ ادًٚرف

افًٚدSavoir Savant ٜ

وادًٚرف اددرشٜ

Savoir

 ،Enseignéوفـ يتؿ آرتَٚء إػ َٕؾ ديداـتُٔل هٚدف وؾًٚل.
مًَٔٚت افَْؾ افديداـتُٔل ظذ مستقى ادًرؾ ٜافقاج ٛتدريسٓ:ٚ
تىرح إنٌٓٚت جقهري ٜتستّد مؼوظٔتٓ ٚمـ واؿع تدريس
اجلٌراؾٔ ٚبٚفثٕٚقي افتٖهٔع؛ ؾ٘ذا ـٚن ادنُؾ ٓ يىرح بحدة ذم مٚدة اجلٌراؾٔٚ
فدى افسْ ٜإوػ مـ شِؽ افبُٚفقري ،ٚمسِؽ أداب وافًِقم اإلٕس ،ٜٕٔٚؾ٘ن
ادٚدة افقاج ٛتدريسٓ ٚفدى بًض ادستقيٚت إخرى تىرح إـراه ـثٚؾٜ
افدروس ،وخهقص ٚادستقيٚت ادتَ ٚبً ٜبٓٚمتحٕٚٚت اإلصٓٚديٜ؛ مم ٚيرؽؿ بًض
اددرشغ ظذ اإلرساع ذم إٕجٚز افدروس إلمتٚم ادَرر ،ويُقن فذفؽ اإلرساع
إًُٚس شِبل ظذ افىريَ ٜافديداـتُٔٔ ٜوظذ مستقى ؾٓؿ وحتهٔؾ ادتًِّغ.
وظذ مستقى آخر ،ؾَد فقحظ أن افَْؾ افديداـتُٔل دٚدة اجلٌراؾٔٚ
بٚفثٕٚقي افتٖهٔع فدى افسْ ٜإوػ مـ شِؽ افبُٚفقري ،ٚمسِؽ أداب وافًِقم
اإلٕس ،ٜٕٔٚمل حيرص دائام ظذ احسام افْٓ ٟاجلٌراذم ذم ترتٔ ٛحمٚوره؛ ذفؽ أن
افقحدة افسٚدش ٜمثال خههٕ ٝزم ٜادديْ ٜذم ادٌرب ،بْٔام خهه ٝافقحدة
افسٚبًٕ ٜزم ٜإريٚف ،ظِام أن هتّٔش هذه إخرة ـٚن هق افسب ٛذم إىالق
مسِسؾ اهلجرة افَروي ٜوتدؾؼ ادٓٚجريـ ظذ اددن دون اشتًداد ظّراين وٓ
اؿتهٚدي مسبؼ ٓشتَبٚهلؿ؛ فذفؽ ـٚن مـ إوػ تَديؿ أزم ٜإريٚف ظذ أزمٜ
ادديْ.ٜ
ومـ جٓ ٜأخرى ٓ ،زاف ٝادًرؾ ٜافقاج ٛتدريسٓ ٚتَدم فِّتًِّغ ذم
صُؾ ـت ٛمدرشٔ ٜورؿٔ ٜؾَرة مـ افدظٚمٚت اجلذاب ،ٜوبًٔدة ـؾ آبتًٚد ظـ
اهتاممٚت وإنٌٓٚت ادتًِّغ افٔقمٔ .ٜوذم هذا اإلضٚرٕ ،تسٚءل :دٚذا ٓ يتؿ
اشتٌالل وفع ادتًِّغ بًٚمل احلٚشقب وادًِقمٔٚت فتقريىٓؿ داخؾ افَسؿ
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وخٚرجف ذم ادسٚمه ٜذم حتَٔؼ افٍُٚيٚت ،وافتًِؿ افذايت ،وإمُ ٜٕٔٚإٕنٚء مقؿع
إفُسوين ظذ صبُ ٜإٕسٕٔ ٝخٚص بٚفُت ٛاددرشٔ ٜيسّح فِّتًِّغ بٖ ْن
يتٍٚظِقا مًف بنُؾ مستّر ضِٔ ٜافسْ ٜافدراشٜٔ؟ ومـ إجيٚبٔٚت هذا ادقؿع ـذفؽ
حتٔغ مًىٔٚت افُتٚب اددرد بٚشتّرار متٚصٔ ٚمع واج ٛحٔقي ٜافَْؾ
افديداـتُٔل .ؾّثال ٓ زال بًض اددرشغ يدرشقن بٚدوٚمغ اجلٌراؾٔ ٜفُِتٛ
اددرشٔ ٜـام وردت ذم ضبًٚت 2006؛ ذفؽ أن مًىٔٚهت ٚتَٚدم ،ٝوأصبحٝ
تٚرخئ ٜومل تًد جٌراؾٔ .ٜؾًذ شبٔؾ ادثٚل ،وفٔس احلك ٓ ،زاف ٝخرائط افًٚمل
افًريب ييٓر ؾٔٓ ٚافسقدان مقحدا ،بْٔام ؿد مر ظذ تَسّٔف اػ دوفتغ حقايل

5

شْقات! ثؿ أفٔس مـ ادُّـ افَٔٚم بَْؾ ديداـتُٔل أـثر ظَّ ٚوصّقفٜٔ؛ وذفؽ
ب٘حلٚق أؿراص مدجم ٜبٚفُت ٛاددرشٔ ٜتتوّـ دظٚمٚت ٓ يُّـ أن حتتقهيٚ
افهٌٔ ٜافقرؿٔ ٜفُِت ٛاددرشٔ ٜـَّٚضع افٍٔديق ذات افهِ ٜبٚفدروس ادزجمٜ؟
مًَٔٚت افَْؾ افديداـتُٔل ظذ مستقى ادًرؾ ٜاددرش:ٜ
ٓ زال آصتٌٚل ظذ مستقى ادًرؾ ٜاددرش ٜيًتّد بٕٚشٚس ظذ أدوات
ديداـتُٔٔ ٜتَِٔدي ٜذم مًيّٓٚ؛ ـٚفسبقرة اخلنبٔ ٜوافُتٚب اددرد .حٔ ٞييؾ
هذا إخر ذم ؽٚف ٛإحٔٚن افقشِٔ ٜافقحٔدة ذم افتْٚول افديداـتُٔل فدروس
اجلٌراؾٔ ٚشقاء بٚفْسب ٜفِّدرس أو ادتًِؿ ،ذم حغ ئّؾ ادتًِّقن خٚرج
ادٗشسٚت افسبقي ٜإػ اإلؿبٚل أـثر ظذ تُْقفقجٔ ٚادًِقمٔٚت واإلٕسٕ ٝإػ
درج ٜيتٍقؿقن ؾٔٓ ٚأحٔ ٕٚٚظذ مدرشٔٓؿ .وفذفؽ ؾ٘ن تىقير تدريس اجلٌراؾٔٚ
رهغ ب٘حداث جمّقظ ٜمـ افتحقٓت افتل تسّح بّقاـب ٜافًك؛ ـتقطٔػ ٕيٚم
ادًِقمٚت اجلٌراؾٔ ،(SIG) ٜوتقطٔػ ادسِط افًٚـس

)show

 ،(Dataوإمُٜٕٔٚ

اشتخدام افسبقرة افتٍٚظِٔ .ٜوتنسط هذه افقضًٔ ٜأوٓ اشتٍٚدة اددرشغ مـ
افتُقيـ ادستّر ،ثؿ تزويد ادٗشسٚت بٚفدظٚمٚت افرضوري ٜهلذا افٌرض.
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ـام تىرح ادًرؾ ٜاددرش ٜإصُ ٓٚظذ مستقى تبْل ادَٚرب ٜبٚفٍُٚيٚت.
حٔ ٞيِخص "ؾِٔٔ ٛبريْق" ُـْْف افتدريس بٚفٍُٚيٚت بَقفف" :إن افْجٚح ذم
اددرش ٜفٔس ؽٚي ٜذم حد ذاتف؛ إذ جي ٛظذ افتِّٔذ ذم هنٚي ٜادىٚف افدراد أن
ؿٚدرا ظذ تقطٔػ ـؾ مُتسبٚتف خٚرج اددرش ،ٜذم وضًٔٚت متْقظٜ
يُقن
ً
ومًَدة وؽر مْتيرة" .
ؾّـ بغ إصُٓٚت هذه ادَٚرب ٜأوٓ أن مٍٓقم افٍُٚي ٜمـ ادٍٚهٔؿ ادرـبٜ
ومتًددة افدٓٓت؛ مم ٚيًُْس شِ ًب ٚظذ تْزيِٓ ٚذم ادامرش ٜافديداـتُٔٔ ٜبسبٛ
ظدم مقاـبتٓ ٚبتُقيـ اددرشغ ،وتقؾر أدوات ديداـتُٔٔ ٜمالئّ ،ٜوافتخٍٔػ مـ
طٚهرة آـتيٚظ ذم إؿسٚم ،وضقل بًض ادَررات افدراشٔ.ٜ

خامتة:

دف ٝدمٚرب افدول افٌربٔ ٜادتَدم ٜظذ أن ؿىٚع افتًِٔؿ هق ؿٚضرة افتَدم،
وافَٚظدة إشٚشٔ ٜفْجٚح أي مؼوع تّْقي .وإذا ـ ٕٝٚمٚدة اجلٌراؾٔ ٚحترص،
إػ ج ٕٛٚبٚؿل ادقاد ،ظذ تُقيـ مقاضـ صٚفح يسًك إػ ادسٚمه ٜذم تّْٔ ٜبِده،
مـ خالل ؽٚيٚت ومرا ٍم ـزى ،يتؿ صٔٚؽتٓ ٚوؾؼ افسٔٚش ٜافُزى فِبالد ،ؾ٘ن
افتُّـ مـ حتَٔؼ هذه افٌٚيٚت وادرامل رهغ أوٓ بْجٚح ظِّٔ ٜافَْؾ
افديداـتُٔل ،ودمٚوز ادًَٔٚت واإلـراهٚت افتل تؿ افقؿقف ظِٔٓ ٚمـ خالل
ّٕقذج مُقن اجلٌراؾٔ ٚفِسْ ٜإوػ مـ شِؽ افبُٚفقري ٚدسِؽ أداب وافًِقم
اإلٕس...ٜٕٔٚ

(1) www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud.
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ٜٔئْٚٓ افٌٜٔـ افهٚفقريُٚ إوػ مـ شِؽ افبْٜ فِسٜت افسبقيٚٓٔ وافتقجٟافزام
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د .احلسن قايدة

*


مًِقم أن اإلٕسٚن خيرج إػ هذه احلٔٚة وهق ٓ يًِؿ صٔئٚ؛ ؾٓق يقفد ظبٚرة
ظـ صٍح ٜبٔوٚء َٕٔ ٓ ٜترى ؾٔٓ ٚظقج ٚوٓ أمت ،ٚؽر أن اهلل تًٚػ يزوده بُؾ
افَٚبِٔٚت ،وآشتًدادات افتل متُْف مـ حتهٔؾ افًِؿ وادًٚرف فُل يٗدي
رشٚفتف ذم آشتخالف وافًامرة فألرض وافقراث ٜـام ؿدر فف خٚفَف ورازؿف وهٚديف
شبحٕٚف

﴿واهللُ أَ ْخرج ُُؿ مـ ب ُى ِ
قن ُأ ّم َٓٚتِ ُُ ْؿ ٓ َ َت ًْ َِ ُّق َن َص ْٔئًَ ٚو َج ًَ َؾ َف ُُ ُؿ ا ْف ّس ّْ َع َوإ َ ْب َه َٚر َوإَ ْؾئِدَ َة
ِ ُ
َ َ
َ

َف ًَ ِّ ُُ ْؿ ت َْن ُُ ُرو َن﴾ [شقرة افْحؾ.]78:
وفذفؽ ـٚن افتًِٔؿ مـ أصد احلٚجٚت إحلٚح ٚهلذا ادقفقد ،ؾٔبدأ افتًِؿ
ظْده بٚفسبٔ ٜوافتدري ٟبام ئِؼ بف بحس ٛحٚفف ومآفف ،ؾتًىك فف ادًٚرف بٚفَدر
افذي يْٚشبف ضِب ٚفِسؿٔ ٜذم مدارج افَدرات وادٓٚرات ،وهبذا يتوح بُؾ بسٚضٜ
بٖن َٕؾ ادًٚرف تًِٔام وتًِام حٚج ٜؾىري ٜوضبًٔٔ ،ٜوجدت مْذ وجد اإلٕسٚن
ادتًِؿ ظذ وجف إرض؛ ؾٚفَْؾ افديداـتُٔل افذي هق َٕؾ ادًرؾ ٜوافًِؿ ـام
يتداول ذم تًريٍف يًتز أؿدم ظِّٔ ٜتربقي ٜظرؾٓ ٚاإلٕسٚن افذي هق ـٚئـ متًِؿ.
* أشتٚذ بٚدرـز اجلٓقي دٓـ افسبٔ ٜوافتُقيـ  -وجدة
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افَْؾ افديداـتُٔل هق ذفؽ اجلٓد ادْيؿ افذي يبذفف ادريب ادًِؿ ذم شبٔؾ
تًدي ٜم ٚذم ظَِف إػ ظَؾ ادتًِؿ ،وم ٚحيسف ذم ؿِبف إػ ؿِ ٛادتًِؿ ،وحتقيؾ م ٚبغ
يديف مـ خزات ومٓٚرات إػ دمرب ٜووظل ادتًِؿ ،فٔس افنٖن ذم افَْؾ
افديداـتُٔل َٕؾ ادًٚرف مـ صقرهت ٚافًٚد ٜإػ صقره ٚادتًِّ ٜافبسٔى ٜؾحس،ٛ
ـام ينٚع ظذ أفسْ ٜبًض افدارشغ وادامرشغ افسبقيغ؛ ٕن إمر أظَد مـ ذفؽ
وأصّؾ تبً ٚفتًَد افًِّٔ ٜافسبقي ٜظذ حد شقاء.
ود ٚـ ٕٝٚافًِقم تتسؿ بخٚصٔتل افتُٚمؾ وافتٍرد ادًرؾٔغ ،حٔ ٞتِتَل ذم
دوائر منسـ ،ٜوتٍسق ذم دوائر أخرى تتسؿ بٚفتّٔز واخلهقصٔ ،ٜود ٚـٚن افَْؾ
افديداـتُٔل تكيٍ ٚفًِّرؾ ٜوتبسى ٚهل ،ٚؾٕ٘ف ـذفؽ مىبقع بخٚصٔ ٜافتُٚمؾ
وافتٍرد ،حٔ ٞيِتَل اددرشقن ذم بًض ادامرشٚت افديداـتُٔٔ ،ٜوخيتٍِقن ذم
أخرى.
وٓ صؽ أن أـز مًوِ ٜتقاجف اددرشغ هل مًوِ ٜادْٓ ٟظّقم ،ٚوافَْؾ
افديداـتُٔل خهقصٚ؛ ذفُؿ أن ادًِقمٚت مبثقث ٜذم افُت ،ٛوحمنقة ذم افرؤوس
ـام هق مٍسض وواج ،ٛوفُـ تبَك ادنُِ ٜذم ـٍٔٔ ٜافهٔٚؽ ،ٜوافتُٔٔػ مـ
أجؾ جًِٓ ٚذم متْٚول ادتًِّغ.
افَْؾ افديداـتُٔل هق افَدرة ظذ افتكف ذم ادًرؾ .ٜوٓ يتكف ذم
ادًرؾ ٜإٓ مـ اشتقػ ظذ أصقهل ٚوؿقاظده ،ٚوخز مهىِحٚهت ٚوؿوٚيٚهٚ
وطقاهره ،ٚومـ تٖتك صًقب ٜهذا افَْؾ افديداـتُٔل.
وأم ٚبخهقص افَْؾ افديداـتُٔل ذم مٚدة افسبٔ ٜاإلشالمٔ ،ٜؾ٘ن إمر
يتهؾ بامدة تنتٌؾ ظذ ادرجًٔ ٜافًِٔ ٚفِّسِّغ( افُتٚب وافسْ ،)ٜوتستٓدي
بٚفًِقم افتل وضً ٝأشٚش ٚخلدم ٜادهدريـ ،مـ جٓ ٜافتقثٔؼ وافبٔٚن وافؼح
وافوبط وافتًَٔد وآشتْبٚط وافتْزيؾ إفخ؛ وفذفؽ ؾ٘ن افْٚؿؾ افديداـتُٔل ذم
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حٚج ٜمٚش ٜأوٓ إػ إدراك خهقصٔٚت ادٚدة ،ؾوال ظـ إدراك ادْىؼ ادْٓجل
افذي حيُؿ مهٚدره ٚوتراثٓ ،ٚمع رضورة اإلدٚم بٚفروح افتل ترسي ذم أوصٚل
وذايغ ـٚؾ ٜادًٚرف وافًِقم افتل وضً ٝخلدم ٜافسبٔ ٜاإلشالمٔ ،ٜمـ حٔٞ
ادَهد إول وإخر مـ بً ٜشٔدٕ ٚحمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
وفذفؽ ؾ٘ن هذه افقرؿ ٜشتدور حقل إبراز أهؿ خهٚئص افسبٔ ٜاإلشالمٜٔ
حتك تُقن ظْد اددرس ٕه ٛافًغ د ٚهل ٚمـ آثٚر مْٓجل ذم رشٚف ٜافتدريس
ختىٔى ٚوتدبرا وتَقيام...
وأم ٚإمر أخر ؾروم دمِٔ ٜأهؿ آفٔٚت وأصُٚل هذا افَْؾ بْٚء ظذ مْىؼ
افًِقم اإلشالمٔ ،ٜوضبًٔ ٜافْسؼ افذي حيُّٓ ٚويْتيّٓ.ٚ
أوٓ :خهقصٔ ٜادْٓ ٟذم مٚدة افسبٔ ٜاإلشالمٜٔ
* مبدأ افتُٚمِٔ:ٜ
افتُٚمِٔ ٜهل اخلٚصٔ ٜافبٚرزة افتل تىبع خمتِػ افًِقم وادًٚرف؛ إذ افًِقم
ـٚؾ ٜإٕام تتّحقر أشٚش ٚحقل اـتنٚف افَقإغ وتٍسره ٚوتًِِٔٓ ٚأمال ذم
تسخره ٚدًٍْ ٜاإلٕسٚن ،وفذفؽ ٕجده ٚتتامشؽ وتتًٚضد فتحَٔؼ تِؽ إهداف
وادَٚصد .ؿٚف ٝافدـتقرة ظٚئن ٜظبد افرمحـ" :تِتَل افًِقم وادًٚرف اإلٕسٜٕٔٚ
ظذ اختالف إٔقاظٓ ٚوؾروظٓ ،ٚظْد إصقل افًٚم ٜفِّْٓ ٟآشتَرائل افذي
يتٖمؾ ذم افيٚهرة ويتٚبًٓ ٚبٚفٍحص وآختبٚر ،حتك يستْبط مِحي ٚأو ؾُرة تيؾ
حدش ٚاؾساضٔ ٚظذ أن تثب ٝبٓٚشتَراء ،ؾتهر ٕيري ٜمَررة أو ؿٕٚقٕ ٚظِّٔ،ٚ
حتك ييٓر ؿٕٚقن آخر يًدفف أو يْسخف ،ثؿ تٍسق افًِقم بًد ذفؽ ذم دوائر ظٚمٜ
فُؾ مْٓ ٚمْٓجف ادتّٔز ( ،)...مع مِحظ ظٚم وهق أن هذه افدوائر تتهؾ وتتامس،
وفُـ دون أن تتامحك مًٚدٓ ٚوخىقضٓ ٚادّٔزة ( )...ؾٚفتَٚء ظِقم افتٚريخ
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وآجتامع وافٌِ ٜوإدب ذم دائرة افًِقم إٓس ٓ ،ٜٕٔٚيّْع مـ إٍراد ـؾ مْٓٚ
بّْٓجف اخلٚص" .
ؾ٘ذا ـ ٕٝٚافًِقم وادًٚرف تتسؿ بتِؽ اخلٚصٔ ٜافبٚرزة ،ؾ٘ن افًِقم
اإلشالمٔ ٜتتٍرد بخهقص ذم ذفؽ؛ ؾٓل ٓ تتّٔز بتُٚمِٓ ٚؾَط ،وإٕام بتداخِٓٚ
وامتزاجٓ ٚوتً َٕٚٓٚبهقرة ظوقيٕ ٜسَٜٔ؛ ٕهن ٚدمتّع حقل وحدة ادْىِؼ واحتٚد
اهلدف وافتقاؾؼ ذم افسر ،شقاء تًِؼ إمر ؾٔٓ ٚبنًب ٜاخلِؼ ،أو بنًب ٜإمر ؾٓام
مجًٔ ٚمْف وفف شبحٕٚف ﴿ َأ َٓ َف ُف ْ
اخل َ ِْ ُؼ َو ْإ َ ْم ُر ۗ َت بَ َٚر َك اهللُّ َر ّب ا ْف ًَٚدَِغَ ﴾ [ إظراف.]54 :
ؾٚفًِقم اإلشالمٔ ٜإم ٚظِقم ـقَٕٔ ﴿ ٜف ُف ْ
اخل َ ِْ ُؼ﴾ ،وإم ٚظِقم تؼئًَ ﴿ ٜو ْإ َ ْمر﴾،

وـِٓ ٚبٌِ ٝمع ظِامء اإلشالم درج ٜافًِّٔ ٜافَهقى ذم تٚريخ إمٜ؛ ؾٓل ظِقم
ترجع بٕٚشٚس إػ ـِٔٚت ذظٔ ،ٜأو ـِٔٚت وجقدي ٜظَِٔ ،ٜوهل تدخؾ ذم
خقاصف ومًٚيره؛ ـام حدد ذفؽ أبق إشحٚق افنٚضبل رمحف اهلل؛
افًِؿ افهبل بُؾ
ّ
إذ " افقضًٔٚت ؿد دمٚري افًَِٔٚت ذم إؾٚدة افًِؿ افَىًل ،وظِؿ افؼيً ٜمـ
مجِتٓ ٚإذ افًِؿ هب ٚمستٍٚد بٓٚشتَراء افًٚم افْٚطؿ ٕصتٚت أؾراده ،ٚحتك تهر ذم
افًَؾ جمّقظ ٜمـ ـِٔٚت مىردة ،ظٚم ٜثٚبت ،ٜؽر زائِ ٜوٓ متبدف ،ٜوحٚـّ ٜؽر
حمُقم ظِٔٓ ،ٚوهذه خقاص افُِٔٚت افًَِٔ ،ٜوأيو ٚؾ٘ن افُِٔٚت افًَِٔ ٜمَتبسٜ
مـ افقجقد ،وهق أمر وضًل ٓ ،ظَع ،ؾٚشتقت مع افُِٔٚت افؼظٔ ٜهبذا
آظتبٚر وارتٍع افٍرق بْٔٓام" .
وفذفؽ ؾ٘ن هذا ادبدأ يَتيض مـ مدرس مٚدة افسبٔ ٜاإلشالمٔ ٜأن يُقن
ظذ دراي ٜصّقفٔ ٜمتُٚمِ ،ٜإسجٚم ٚمع تُٚمِٔ ٜاإلشالم ،وـذفؽ آمر بٚفْسبٜ
ددرد ادقاد إخرى جي ٛظِٔٓؿ أن يُقٕقا ظذ صِ ٜبٚفًِقم اإلشالمٔ ،ٜوفق مـ
جٓ ٜؾِسٍتٓ ٚافًٚم ٜومْىَٓ ٚافُع ادجّؾ ،وهق أمر يتٔح هلؿ ؿدرة ـزى ظذ
مَدم ٜذم ادْٓ.66 -65 :ٟ
ادقاؾَٚت.52 /1:
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ؾٓؿ افيٚهرة اإلٕس ٜٕٔٚوافقجقدي ٜافىبًٔٔ ،ٜـام رشّٓ ٚاخلٚق افذي أحسـ ـؾ
رء خَِف.
* مبدأ افرب:ٜٕٔٚ
افسبٔ ٜاإلشالمٔ ٜهل افسبٔ ٜذم ضقء ادرجًٔ ٜاإلشالمٔ ٜبٖحُٚمٓٚ
وحُّٓ ٚومْيقم ٜؿّٔٓ ،ٚؾٓل تربٔ ٜرب ٜٕٔٚمهدرا ووشِٔ ٜووجٜٓ؛ إذ افقحل
مهدره ،ٚوافًِقم افؼظٔ ٜمْٓجٓ.ٚ
خٚصٔ ٜافرب ٜٕٔٚهذه تستِزم ذم ـؾ َٕؾ ديداـتُٔل مراظٚة رب ٜٕٔٚافىريَٜ
وإشِقب ،ومًْٚه أن افىريَ ٜافبٔداؽقجٔ ٜواإلجراءات افديداـتُٔٔ ٜجي ٛأن
تستّد مـ رؤي ٜافقحل أشٚش ،ٚومـ افتجٚرب ادستَٚة مـ ٕقر افقحل بًد ذفؽ،
ثؿ يٖيت إٍٓتٚح ظذ افتجٚرب اإلٕس ٜٕٔٚادختٍِ ٜبام ٓ خيٚفػ إصقل ادرجًٜٔ
وادْىَِٚت ادًرؾٔ ٜبىبًٔ ٜاحلٚل .ؾٚددرس فِسبٔ ٜاإلشالمٔ ،ٜهبذا ادْيقر ،يْير
إػ افبٔداؽقجٔٚت احلديث ٜظذ أشٚس أهن ٚذم مقؿع افتُِّ" ،ٜوـؾ تُِّ ٜؾِٓ- ٚ
مـ حٔ ٞهل تُِّ - ٜذط ،وهق أن ٓ يًقد اظتبٚره ٚظذ إصؾ بٚإلبىٚل،
وذفؽ أن ـؾ تُِّ ٜيٍيض اظتبٚره ٚإػ رؾض أصِٓ ،ٚؾال يهح اصساضٓ ٚظْد
ذفؽ" ؛ ؾبٓذه افَٚظدة ادًٔٚر يُّـ أن َٕقم مقؿع افىرائؼ وافقشٚئط افتًِّٔٔ،ٜ
ودوره ٚذم إٕجٚح ادامرشٚت افتًِّٔٔ ٜافتًِّٜٔ؛ ذفؽ أن آشتٍٚدة مـ ـؾ
مهِح ٜمسٚظدة مُِّ ،ٜمـ ؿبٔؾ افىرائؼ وافقشٚئط افديداـتُٔٔ ،ٜأو مـ ؿبٔؾ
ادَٚربٚت افبٔداؽقجٔ ،ٜؾ٘ن افوٚبط ذم ذفؽ ـِف ،أن ٓ تًقد ظذ إصؾ
بٚإلبىٚل ،ومًْك ذفؽ أن افزٕٚم ٟاددرد جي ٛأن خيوع ذم مقاصٍٚت افتًِامت
وادوٚمغ هلذا افوٚبط افُع افًٚم ،وظِٔف ؾُؾ مًِقم ،ٜأو صقرة ،أو ٕص
صًري أو ٕثري ،وم ٚإػ ذفؽ ،ؾٚفؼط ؾٔف أن خيدم إصؾ بٚفتٖئد وافتسديد .أمٚ
أن هيدمف أو ينقش ظِٔف ،ؾال يَبؾ بَّت ٙهذا إصؾ ادتٍؼ ظِٔف.
ٍٕسف. 269/2 :
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ؾُؾ وشِٔ ٜتًِّٔٔ ٜمـ حٔ ٞهل أداة مسٚظدة ظذ اإليوٚح وافُنػ
ادبغ بٚفٌّقض أو
وافبٔٚن ،ؾ٘ن ؿّٔتٓ ٚذم ذفؽ آظتبٚر ،ؾ٘ن ـرت ظذ أصِّٓ ٚ

اهلدم ،ؾ٘هنٓ ٚؽٔ.ٜ

ؾُؿ مـ صقرة خمِ ٜبٚحلٔٚء تًرض ذم مَىع مـ افدرس تسك مـ أثٚر
افسِبٔ ٜظذ ادتًِّغ م ٚتسـف! حيهدون مـ ورائٓ ٚإصقاك وافًقاصػ ،إمٚ
ح ًٓٚأو اشتَب ،ٓٚوـؿ مـ مًِقم ٜمسّقظ ٜتسٚق ظذ أشٚس أهن ٚظِؿ مقثقق
حمَؼ ،وفٔس هل ٚمـ افًِّٔ ٜرء ،تدمر فِّتًِّغ خالي ٚادْٚظ ٜمم ٚجيًِٓؿ ظرضٜ
فُؾ ؾُر مْحرف ضٚل! وفذفؽ ؾ٘ن اظتبٚر هذه افَٚظدة ذم افتًِٔؿ هق اظتبٚر
ادهٍٚة وادرؿٚة.
هذه افَٚظدة ادهٍٚة متْح فِّدرشغ مًٚير افْجٚظ ٜوادالءم ٜفُؾ مٚ
خيىىقن ويدبرون ،ويَقمقن مـ تًِامت وؿدرات ومٓٚرات ،ؾٚدٔزان ظْدهؿ هق
أن إصؾ ثٚب ٝوافتُِّ ٜتزيده ؿقة ورشقخ ً ،ٚؾ٘ن ظدف ٝافتُِّ ٜظـ وطٍٔتٓ،ٚ
ؾ٘ن وضًٓٓ ٚغ ،بحٔ ٞيبَك إصؾ وتسَط افتُِّٜ؛ ٕهن ٚبذفؽ مل تًد تُِّٜ
خٚدم. ٜ
* مبدأ افَٚظدي ٜوافْسَٔ:ٜ
افَْؾ افديداـتُٔل هق افَدرة ظذ افتكف ذم افًِؿ ،وذفؽ بتُٔٔػ ادًرؾٜ
ومالءمتٓ ٚدستقى ادتًِّغ بّخٚضبتٓؿ ظذ ؿدر ظَقهلؿ فَقل شْٔ ٚظعَ " :حدِ ُثقا
قن َأ ُ ِ
حت ّب َ
ّٚس بِ َام َي ًْ ِر ُؾ َ
قن َأ ْن ُيُ َّذ َب اهللُّ َو َر ُشق ُف ُف؟" .
افْ َ

إير ـتٚبْ" ٚخهٚئص افتًِؿ افًٍٚل ظْد اإلمٚم أيب إشحٚق افنٚضبل ،تٖصٔؾ افرؤي ٜودمديد
آختٔٚر".28 -27 :
أخرجف افبخٚري مًَِ.ٚ
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افتكف ذم افًِؿ حيهؾ بَِْف مـ مستقى افًِّٔ ٜإـٚدئّ ٜإػ مستقى
افتًِؿ اددرد اإلجرائل افبسٔط .وفُل يبِغ اددرس هذه افَدرة ،حيتٚج إػ مًرؾٜ
دؿَٔ ٜبىبًٔ ٜذفؽ افًِؿ ادَْقل مْف ،وإشٚس ادْٓجل افذي يَقم ظِٔف بْٕٔٚف،
وادْىؼ افذي حيُّف ،وافروح افتل ترسي ؾٔف ،وبدون ذفؽ ٓ يُّـ أن حيهؾ
َٕؾ آمـ ،ؾٚددرس فِسبٔ ٜاإلشالمٔ ٓ ٜحيسـ افتكف ذم افًِقم افؼظٔ ،ٜحتك
يُقن مِام بتِؽ احلٔثٔٚت ادًرؾٔ ،ٜؾوال ظـ درايتف بّـ يَْؾ إفٔٓؿ تِؽ
افتًِامت .وافًِقم افؼظٔ ٜظِقم ؿٚظديٕ ٜسَٜٔ؛ ذم مًيّٓ ٚـام ؿٚل افدـتقر
رصدي ؾُٚر رمحف اهلل ،حٔ ٞؾرق ذم "افًِقم اإلشالمٔ ٜبغ ظِقم تٚرخئ ،ٜوظِقم
ؿٚظديٕ ٜسَٔ ،ٜودراشٚت شقشٔقفقجٔ ،)...( ٜافًِقم اإلشالمٔ ٜافَٚظدي ،ٜأو
افْسَٔ ٜؾٓل افًِقم افٍَٓٔ ٜواحلديثٔ ،ٜوافتٍسري ٜوافدراشٚت اخلٚص ٜبًِقم
افٌِٕ ،ٜهن ٚظِقم حتتُؿ إػ ؿٚظدة ؿرإٓٔ ،ٜأو شْٔ ،ٜأو ٕسؼ ذم آجتٓٚد فألئّٜ
إربً."ٜ
إبْٚء افًِقم افؼظٔ ٜظذ افَقاظد مًْٚه أهن ٚترتُز ذم مْىَٓ ٚافداخع ظذ
ٕسؼ مـ افَقاظد ينتٌؾ بنُؾ آيل موبقط مـ أجؾ حؾ منُالت افًِؿ افذي
تْتّل إفٔف تِؽ افَقاظد .ود ٚـ ٕٝٚافَقاظد ظبٚرة ظـ مهىِحٚت ظِّٔ ٜرـبٝ
ترـٔب ٚمْٓجٕٔ ٚداء وطٚئػ مًْٔ ،ٜؾ٘ن مًرؾ ٜادهىِح وؾَٓف متَدم ٜظذ مًرؾٜ
افَقاظد ،وظِٔف ؾ٘ن اددرس مىٚف ٛب٘دراك مهىِحٚت ختههف ،وأن يِؿ
بٚفتٍٚظؾ احلٚصؾ بغ تِؽ ادهىِحٚت ،وم ٚيْجؿ ظْف مـ تًَٔد وترـٔ ٛبًد
ذفؽ.
ويُّـ صٔٚؽ ٜهذه ادًٚدف ٜافًِّٔ ٜافديداـتُٔٔ ٜبٚفنُؾ ادقايل:

ذم ادْٓجٔ ٜواحلقار.45 :
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ؿقاظد افًِؿ

مهىِحٚت افًِؿ

مْٚه ٟافًِقم

 4ـ ادريب مقؿع ظـ رب افًٚدغ:
وادَهقد هبذه اخلٚصٔ ٜأن اددرس ظّقم ،ٚومدرس افسبٔ ٜاإلشالمٜٔ
خهقص ،ٚوارث دْٓٚج افْبقة افسبقي بُؾ خهٚئهف وأهداؾف ووطٚئٍف .ؿٚل
تًٚػ مبْٔ ٚمَٚصد هذا ادْٓٚج:

﴿ ُه َق ا ّف ِذي َب ًَ َِ ٞذم ْإ ُ ِم ِٔغَ َر ُش ً
قٓ ِم ْْ ُٓ ْؿ َي تْ ُِق َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ آ َيٚتِ ِف

ِٔٓ ؿ و ي ً ِِ ّ ٓ ؿ ا ْف ُِتَٚب و ْ ِ
احل ُْ َّ ََ ٜو إِن ـَُٕ ٚقا ِمـ َؿ ْب ُؾ َف ٍِل َض َال ٍل
َ َ
َو ُي زَ ـ ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ

ّم بِ ٍغ﴾ [شقرة

اجلًّ.]2:ٜ
تتّحقر مرتُزات هذا ادْٓٚج حقل افقطٚئػ افتٚفٔ:ٜ
 تالوة أيٚت ،هتٔئ ٜفَِٚبِٔٚت افقجدإٔ ٜوافًَِٔ ٜفتَِل إٕقار اإليامٕٔ،ٜ
وافسؿٔ ٜافروحٔ.ٜ
 تًِٔؿ افُتٚب ،ب٘صبٚع احلٚجٚت ادًرؾٔ ٜوافثَٚؾٔ ٜبٕٚحُٚم افؼظٜٔ
واحلُؿ افرب ٜٕٔٚوافَٔؿ افسٚمٔ.ٜ
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 افتزـٔ ٜفَِدرات افقجدإٔ ٜوافًَِٔ ٜوادٓٚري ،ٜب٘دمٚج ادٍٚهٔؿ
وافتهقرات ،وحتقيِٓ ٚإػ امتدادات شِقـٔ ٜوأحقال خَِٔ.ٜ
هذه اخلٚصٔ ٜتذـر اددرس بّقؿًف افؼيػ افرؾٔع ،مـ حٔ ٞهق وارث
فرس افْبقة بام يستِزمف مـ حُّ ٜوظِؿ ورمح ٜوظدل وإٕهٚف.
ؾٚفَْؾ افديداـتُٔل افًٍٚل ٓ حيهؾ إٓ بٚشتحوٚر هذه ادًٚين
وادَٚصد؛ ؾٓل افًدة افبٔداؽقجٔ ٜإشٚس ،وهل ؿِ ٛافٍُٚيٚت وروحٓ،ٚ
ورسه ٚإظيؿ ،وبٌٔٚهب ٓ ٚيُّـ احلدي ٞظـ تًِؿ ؾًٚل ،وٓ ظـ جقدة ،أو
مدرش ٜجديدة.
ث :ٕٚٔٚآفٔٚت افَْؾ افديداـتُٔل
ؿبؾ احلدي ٞظـ هذه أفٔٚت ،جيدر بْ ٚأن ٕثر احلدي ٞذم مسٖف ٜمّٜٓ
أجده ٚتٍٔدٕ ٚذم بِقرة مٕ ٚحـ بهدد بِقرتف ،وذفؽ بٖن ٕذـر جزءا مـ مسٚر
اإلصالح افذي ظرؾف مْٓٚج افسبٔ ٜاإلشالمٔ ،ٜد ٚفِسٔٚق مـ إحيٚءات مْٓجٜٔ
ديٚـتُٔٔ ،ٜدمًِْٕ ٚستدرك م ٚيُّـ اشتدراـف ،ممٕ ٚراه ذم حٚج ٜإػ دمديد و تىقير
ديداـتُٔٔغ.
مًِقم أن مْٓٚج افسبٔ ٜاإلشالمٔ ٜمثؾ شٚئر ادقاد افدراشٔ ٜؿد ظرف تىقرا
بٔداؽقجٔ ٚمِحقطٚ؛ إذ إتَؾ مـ ضريَ ٜافتدريس بٚدُقٕٚت أو ادقاد افًِّٔ ٜإػ
ضريَ ٜافتدريس بٚفٍُٚيٚت ،حٔ ٞجًِ ٝافقحدات هل افًْٚويـ ادٗضرة
فِدروس ،ؾٖصبح ٝافقحدة ظبٚرة ظـ جمزوءة تًز ظـ ـٍٚيٕ ٜقظٔ ٜحمددة ،مثؾ:
وحدة افسبٔ ٜآظتَٚدي ،ٜوافسبٔ ٜافتًبدي ،ٜوافسبٔ ٜاحلَقؿٔ ،ٜوافسبٔ ٜافٍْٜٔ
واجلامفٔ ...ٜإفخ.
فَد ـٚن هذا إٓتَٚل ادْٓجل حتّٔ ٜبٔداؽقجٔ ٜوديداـتُٔٔ ،ٜأ ْمِتف رضورة
مالءم ٜضريَ ٜافتدريس مع خٔٚر افتدريس بقاشى ٜافٍُٚيٚت .وبٌض افْير ظـ
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اخلالف افذي جره هذا إٓتَٚل بغ افٍٚظِغ افسبقيغ ،وم ٚحهؾ مـ َٕٚش بغ
ادٓتّغ بديداـتٔؽ افسبٔ ٜاإلشالمٔ ٜمـ َٕٚش حٚد ،ؾٕ٘ف بقدٕ ٚأن ٕسجؾ مالحيٜ
هٚم ٜأراه ٚجديرة بٓٚهتامم ،وهل أن ادَٚرب ٜإوػ اهتّ ٝبٚدقاد افًِّٜٔ
وافتخههٚت افؼظٜٔ؛ مـ ؿبٔؾ مُقن افًَٔدة ،واحلدي ٞافؼيػ ،وافٍَف
اإلشالمل ،وافسرة ،ومدوٕ ٜإرسة ...ؾٓذه ادَٚرب ٜحٚؾي ٝظذ هٔٚـؾ افًِقم
ورشقمٓ ٚادْٓجٔ ،ٜوفُْٓ ٚأؽٍِ ٝمَٚصده ٚافسبقي ٜوآداهب ٚافؼظٔ ٜمـ حٔٞ
هل ظِقم وضً ٝأشٚش ٚفِسبٔ ٜوافتزـٔ ٜافَبِٔ ،ٜوافسؿٔ ٜافًَِٔ ٜوادٓٚري،ٜ
وفذفؽ ـ ٕٝٚحتتٚج إػ جٓد ـبر مـ اددرشغ ٓشتْبٚط ادَٚصد واحلُؿ افسبقيٜ
 ..فَد ـٚن اددرس ذم حٚج ٜإػ حس ديداـتُٔل ؾٚئؼ فالٕتَٚل مـ إحُٚم
افؼظٔ ٜإػ اإلجراءات افًِّٔ ٜوآمتدادات افسِقـٔ.ٜ
وأم ٚادَٚرب ٜاجلديدة ؾَد ؽٔب ٝمتٚم ٚهٔٚـؾ افًِقم ومب ٕٚٓٔٚاجلٚمًٜ
فَوٚيٚه ٚوحدوده ٚومسٚئِٓ ٚافُِٔ ٜواجلزئٔ ،ٜإػ درج ٜأن ادتًِؿ ذم ضقر
افتٖهٔع ،مثال ٓ ،يُٚد يٍرق بغ ظِؿ وآخر مـ افًِقم افؼظٔ ،ٜبؾ شٔستّر هذا
اجلٓؾ افٍئع حتك مع افىٚف ٛذم اجلٚمً ٜإذا مل يتخهص ذم افدراشٚت افؼظٜٔ؛
ؾُؾ م ٚيتحهؾ ظْد ادتًِؿ ذم أحسـ إحقال هق ظبٚرة ظـ ؿوٚي ٚإشالمٜٔ
ومٍٚهٔؿ دئْ ،ٜمًزوف ٜظـ مْٚهجٓ ٚوإٔسٚؿٓ ٚادًرؾٔ.ٜ
هذه ادَٚرب ٜاجلديدة ؽِب ٝافْير إػ مَٚصد تِؽ افًِقم وخمرجٚهت ٚظذ
حسٚب وشٚئِٓ ٚومْىَِٚهت ،ٚوفذفؽ جٚءت ظْٚويـ افقحدات واضحٜ
آشتٓداف فألبًٚد افسبقيٜ؛ ـٚفسبٔ ٜآظتَٚدي ،ٜوافتًبدي ،ٜواجلامفٔ ،ٜوادٚفٔ...ٜ
إفخ .وبَّٚبؾ افىريَ ٜإوػ ،جيد اددرس ٍٕسف موىرا إػ ربط هذه افَوٚيٚ
بٖصقهل ٚافًِّٔ ،ٜوإٔسٚؿٓ ٚادًرؾٔ ،ٜمـ أجؾ أن يقطػ اجلٓٚز ادٍٚهّٔل اخلٚص
بٚحلَؾ ادًرذم ،ويسسصد بّْٓ ٟأهؾ ذفؽ افتخهص بًد تبسٔىف وتٍُٔٔف
وأجرأتف ،وهق ذم هذا يامرس واجبف ذم افَْؾ افديداـتُٔل بىبًٔ ٜاحلٚل.
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أظتَد أن ـال مـ افىريَتغ وؿػ ظذ ضرف مـ افَؤ ،ٜذم حغ أن
إصقب هق اجلّع بغ إمريـ؛ وذفؽ بدراش ٜافَوٚي ٚافسبقي ٜذم ضقء ظِقمٓٚ
ومْٚهجٓ ،ٚودراش ٜافًِقم ذم ضقء مَٚصده ٚوأهداؾٓ ٚافسبقي ٜافبٔداؽقجٔ.ٜ
أي ،ؾ٘ن ـؾ مَٚرب ٓ ٜيُّْٓ ٚإٓ أن تْوبط خلهقصٔ ٜادٚدة
وظذ ّ
اددروش ،ٜمهىِح ٚومْٓج ٚوهدؾ .ٚوٕيرا فُقن افًِقم اإلشالمٔ ٜظِقم ٚؿٚظديٜ
ٕسَٔ ٜذم ؿسؿ ـبر مْٓٚ؛ ـام مر بْ ،ٚؾ٘ن افروح افَٚظدي ٜافْسَٔ ٜيْبٌل أن تيؾ
حٚرضة ذم افَْؾ افديداـتُٔل ،مـ حٔ ٞهق تكف ذم افًِؿ ،وتُٔٔػ فَوٚيٚه
بّراظٚة ؿدرات ادتًِّغ تبً ٚدستقى ّٕقهؿ افًَع وافٍْز .وظِٔف ؾ٘ن افَْؾ
افديداـتُٔل ذم مٚدة افسبٔ ٜاإلشالمٜٔ؛ ؾٔام أظتَد ،يتؿ بآفٔتغ ـبرتغ مه ٚظّدة
افًدة ادْٓجٔ ٜافديداـتُٔٔ ٜذم بْٚء افتًِامت وإٕامء افٍُٚيٚت ،ومه:ٚ
 -1افَْؾ بٚدهىِح أو افىريَ ٜآشتَرائٔ:ٜ
وادَهق ُد بْٚء افتًِامت مـ خالل بْٔ ٜادهىِح؛ إذ تًد ادهىِحٚت
أدوات هذا افبْٚء ،وهل فبْٚتف افهٌرى افتل يتؿ افتًٚؿد حقهل ٚبغ اددرس
وادتًِّغ .ومم ٚئّز هذا ادسؽ افديداـتُٔل إٔف يْىِؼ مـ اجلزء إػ افُؾ ،ومـ
أصٌر وحدة ذم افًِؿ إػ أـزه ،ٚوهذا م ٚيْٚش ٛؾحقى افىريَ ٜآشتَرائٜٔ؛
بحٔ ٞحيهؾ افتدرج بٚدتًِؿ صٔئ ٚؾنٔئ ٚإػ ؽٚي ٜإٕامء افٍُٚي ٜافتل هل ظبٚرة ظـ
إمُٕٚٚت مرـب ٜمـ افَدرات وادٓٚرات يقطٍٓ ٚادتًِؿ مْدجم ٜحلؾ ؾئ ٜمـ
افقضًٔٚت ادتُٚؾئ ٜـام هل مًروؾ ٜظْد روجرس ـزاؾٔل وؽره .ؿٚل ظبد افرمحـ
حسـ حبُْ ٜادٔداين ذم تًريػ آشتَراء" :هق تتبع اجلزئٔٚت ـِٓ ٚأو بًوٓٚ
فِقصقل إػ حُؿ ظٚم ينِّٓ ٚمجًٔ .ٚأو هق إتَٚل افٍُر مـ احلُؿ ظذ اجلزئل
إػ احلُؿ ظذ افُع افذي يدخؾ اجلزئل حتتف " .
ضقابط ادًرؾ ،ٜص.188 :
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إن اددرس جلّٔع افًِقم افْسَٔ ٜافَٚظدي ٜظْدم ٚيْىِؼ مـ ادهىِح ذم
بْٚء افتًِامت يُقن بهدد إظامل ادْٓ ٟآشتَرائل؛ بحٔ ٞيِتَط أصتٚت افًِؿ
بدءا بٖصٌر م ٚؾٔف ،أو هق يبدأ مـ بداي ٜتنُؾ افًِؿ .فَد وضح هذه احلََٜٔ
ادْٓجٔ ٜافدـتقر ؾريد إٕهٚري رمحف اهلل ؾَٚل" :ادتٖمؾ ذم افًِؿ ،مـ حٔ ٞـقٕف
ظِام ،جيد إٔف يْبْل ظذ ثالث ٜأرـٚن هل :ادهىِح ،وافَٚظدة ،وادْٓ .ٟوافرـْٚن
إخران يْىَِٚن مـ ادهىِح ويًقدان إفٔف ،وهق أمر واضح فِّتٖمؾ فِْنٖة
افىبًٔٔ ٜفًِِقم افْسَٜٔ؛ إذ أول م ٚيقفد -ظٚدة -مـ افًِؿ هق ادٍٓقم (أي ادًْك
افًِّل افبسٔط) افذي ينُؾ موّقن ادهىِح ذم مرحِتف اجلْْٔٔ)...( ٜ؛ إذ
احلٚج ٜافًِّٔ ٜتدظق إػ وجقد ادٍٓقم ،ثؿ يسدد ،ويتداول بٍِظ ،أو ظدة أفٍٚظ،
إػ أن يستَر ذم مهىِح م ،ٚؾٔسجؾ بذفؽ أول بداي ٜافًِؿ ( ،)...ثؿ يساـؿ
اشتًامل ادهىِحٚت  -وإٕام ادهىِحٚت أو صٚف دٍٚهٔؿ بسٔى - ٜحتك إتَِٝ
احلٚج ٜافًِّٔ ٜمـ مستقى افبسٚض ٜإػ مستقى افسـٔ ٛوافتًَٔد ،حدث تىقر ذم
تقطٔػ ادهىِحٚت ،وذفؽ بسبُٓ ٚذم ٕسؼ مرـ ،ٛوهق ادسّك بٚفَٚظدة" .
يتبغ إذن أن ادًٚين وافدٓٓت وافتهقرات هل أول م ٚيُقن ذم ظٚمل
إؾُٚر وافًِقم وافثَٚؾٚت ،ثؿ تُقن إشامء وإفٍٚظ ادًزة ظـ افًِقم بًد
ذفؽ ،وبٚؿساح ادهىِح واإلظالن ظـ بثف ذم شقق إؾُٚر ،تُقن افبداي ٜافًٍِٜٔ
فًِِؿ؛ ؾٔخرج مـ وجقده بٚفَقة إػ وجقه بٚفًٍؾ .ؾ٘ذا ـٚن إمر هُذا ،ؾْٕ٘ل
أظتَد أن افتدريس افًٍٚل ذم حٚج ٜإػ اظتبٚر هذا افتحقل افىبًٔل ذم مسٚر تنُؾ
ادًرؾ ،ٜوبْٚء سوح افٍْقن وافًِقم ،واددرس مِزم بّراظٚة هذا افتحقل
افىبًٔل وافتنُؾ افرضوري ،وفذفؽ ؾًْدم ٚيُقن بهدد بْٚء افتًِامت ،وإٕامء
ادًٚرف وادٓٚرات يْبٌل أن جيًؾ ٕه ٛظْٔٔف آفٔ ٜافبْٚء بٚدهىِح ،مـ حٔ ٞهق

ادهىِح إصقيل ظْد افنٚضبل.61 -60 :
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افِبْ ٜإوػ وإصٌر وإشٚس ،وؿد ٕص افربٕٔٚقن ذم افسبٔ ٜوافتًِٔؿ ظذ أن
يْىِؼ ادريب بهٌٚر افًِؿ ؿبؾ ـبٚره.
افبْٚء بٚدهىِح تًريٍ ٚوذح ٚوإبرازا فِخهٚئص وآمتدادات هق مسِؽ
ديداـتُٔل أصٔؾ ،واختٔٚر بٔداؽقجل مُغ ،مٍٔد ذم تىقير إداء افديداـتُٔل
فِّدرشغ ختىٔى ٚوتدبرا وتَقيام ،وهق إػ ذفؽ أشٚد إلٕامء ـٍٚي ٜادتًِّغ
بٚفتدرج وافتىقر ،مـ حٔ ٞادسٚر افذي ارتَك بف افًِؿ ذم مسرتف افتٚرخئ ٜمـ
افبسٚض ٜإػ افتًَد ،و مـ اجلزء إػ افُؾ.
ود ٚـٚن آختٔٚر هق اختٔٚر افبْٚء بٚدهىِح ،ؾٕ٘ف فٔس أهنض هبذه ادّٜٓ
افديداـتُٔٔ ٜمـ مثؾ افدراش ٜادّهىِحٔ ٜافتل تنتٌؾ ذم حَؾ ادهىِحٚت مـ
حٔ ٞتًريٍٓ ٚووصٍٓ ٚوتبٔٚن خهٚئهٓ ٚمـ زواي ٚظدة ،ظذ اظتبٚر أن
ادهىِحٚت هل مٍٚتٔح افًِقم.
افتقشؾ بٚفدراش ٜادهىِحٔ ٜفٔس مًْٚه آفتزام بُؾ ظْٚسهٚ
إن
ّ
وأضقاره ،ٚوإٕام آشتٍٚدة مـ روحٓ ،ٚوآهتداء ببًض ضقابىٓ ٚومَٚصدهٚ؛
ؾ٘ظامل افدراش ٜادهىِحٔ ،ٜذم بْٚء افٍُٚي ،ٜيًْل آشسصٚد بٚدهىِحٚت
ومٍٚهّٔٓ ٚذم حتَٔؼ افساـؿ ادًرذم وافَّٔل ،وإهنٚض افَدرات افًَِٔ ٜوادٓٚريٜ
فبِقغ افٌٚيٚت ادْنقدة .وأم ٚافَدر افذي يُّـ أخذه مـ هذه افدراش ٜبًد
افتكف تًديال وإضٚؾ ٜوتٍُٔٔ ،ٚؾٓق ظذ افنُؾ أيت:
1-1ـ خِخِ ٜادٍٓقم افنٚئع:

ؾٍل ـؾ ظِّٔ ٜبْٚء شقاء ـ ٕٝٚحسٔ ٜأو مًْقي ٓ ،ٜبد مـ ظِّٔ ٜتهٍٜٔ
وختِٔ ٜفُؾ افًْٚس ادنقص ٜواهلن ٜؿبؾ وضع افِبٚت افهِبٜ؛ ومـ أجؾ ذفؽ
ـٚن مـ افالزم افَٔٚم بًِّٔ ٜتنخٔهٔ ٜؿهد إؾراز تِؽ افًقائؼ افٍْسٜٔ
وافتهقري ،ٜوتِؽ افتّثالت اخلٚضئ ٜافتل مـ صٖن بَٚئٓ ٚأن يٍسد افبْٚء برمتف؛
ؾخِخِ ٜادٍٓقم إجراء ديداـتُٔل يَقم بف اددرس ذم بداي ٜـؾ درس أو وحدة أو
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جمزوءة ،وهق م ٚيًرف ظْدٕ ٚبٚفتَقيؿ افتنخيص ذم إدبٔٚت افبٔداؽقجٜٔ
فِتدريس بٚفٍُٚيٚت ،ويُّـ اشتثامر ذفؽ مـ خالل افقضًٔ ٜمنُِ.ٜ
خِخِ ٜادٍٓقم ينبف إػ حد ـبر ظِّٔ ٜافتخِٔ ٜافتل تسبؼ ظِّٔ ٜافتحِٜٔ
وافتجِٔ ٜذم افسبٔ ٜافهقؾٔ.ٜ
 5 -0بْٚء ادٍٓقم اجلديد:
اخلىقة افث ٜٕٔٚإبرز ذم افتدريس بٚفٍُٚيٚت افذي يّتح مـ اددرشٜ
افسقشٔقبْٚئٔ ٜهل بْٚء ادٍٓقم اجلديد .وادٍٓقم هق موّقن ادهىِح ،ومسامه
ومدفقفف؛ إذ ادهىِح هق "افٍِظ افذي يسّل مٍٓقم ٚمًْٔ ٚداخؾ ختهص م. "ٚ
وفالشتٍٚدة مـ هذه ادحى ٜوافتحَؼ مـ مَٚصده ٚذم افبْٚء افديداـتُٔل ٓ ،بد
مـ ادرور بٚخلىقات أتٔ:ٜ


افتًريػ افٌِقي.



افتًريػ آصىالحل.



إبراز أمهٔ ٜوؿّٔ ٜادهىِح.



إبراز افقطٚئػ ادًرؾٔ ٜوافسبقي ٜوآجتامظٔ ٜفِّهىِح.

 3-0إدمٚج ادٍٓقم:

ذم هذه ادحى ٜيُقن ادتًِؿ ؿد بدأ يقطػ ادهىِح اجلديد بىريَتف
اخلٚصٜ؛ إذ أصبح ادهىِح بام يُتْزه مـ دٓٓت مـ مٍردات مًجّف اخلٚص،
يستثّره ويدجمف ذم حٔٚتف افًٚم ٜواخلٚص .ٜظالم ٜاإلدمٚج افًٍِٔ ٜتتحَؼ بيٓقر
آثٚر ادهىِح ذم شِقـٚت ادتًِؿ؛ بحٔ ٞحيهؾ افتٌٔر وافتًديؾ هلذه افسِقـٚت
بْٚء ظذ افتهقرات اجلديدة وادٍٚهٔؿ ادستجدة.
مهىِحٚت افَْد افًريب فدى افنًراء اجلٚهِٔغ واإلشالمٔغ ،ؿوٚي ٚوٕامذج ،فِدـتقر
افنٚهد افبقصٔخل.
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افبْٚء بٚدهىِح ،ذم آخر ادىٚف ،هق بْٚء افسِقـٚت بٚفتهقرات اجلديدة
وادٍٚهٔؿ افىٚرئ ،ٜوبذفؽ ؾٓق ؽرس فِخٍِٔٚت ادًرؾٔ ٜوافَّٔٔ ٜافتل تثر افسِقك
وتدؾًف ،وتقجف آختٔٚر وترصده ضبَ ٚفَِٚظدة افسبقي ٜافُزى (افسِقك
مدؾقع).
 -5افَْؾ بٚفَٚظدة افؼظٔ ٜأو افىريَ ٜآشتْبٚضٔ ٜافَٔٚشٔ:ٜ
ؾ٘ذا ـٚن شؽ ادهىِح وبثف ذم ظٚمل افٍُر هق مرحِ ٜؾتقة افًِؿ وصبٚه،
ؾ٘ن صٔٚؽ ٜافَٚظدة تًد مرحِ ٜمتٖخرة ذم ظّر افًِؿ .ؿٚل افدـتقر ؾريد
إٕهٚري رمحف اهلل مبْٔ ٚهذه احلََٔ ٜادْٓحٔ" :ٜافَقاظد هل مرحِ ٜمتَدم ٜمـ
افًِؿ .وإذا ـٚن ادهىِح يّثؾ مرحِ ٜضٍقف ٜافًِؿ ،ؾٚفَقاظد متثؾ صبٚبف؛
وفذفؽ يًّؾ افتَدم افًِّل ؾٔٓ .ٚؾبساـؿ اشتًامهل ٚبٚفتًَٔد وؽره ،حيهؾ ٕقع
مـ افسـٔ ٛظذ افسـٔ ٛافسٚبؼ ٕيرا فزوز إصُٓٚت أخرى أـثر إصُٚفٔ ٜمـ
إوػ؛ أي إٕف يقفد ٕسؼ مرـ ٛمـ اإلصُٓٚت افهٌرى افتل وجدت افَقاظد
حلِٓ. "ٚ
افَْؾ افديداـتُٔل بٚفَٚظدة هق افتدريس بٚفَقاظد؛ بحٔ ٞيُقن إٓىالق
مـ افُؾ إػ اجلزء ،مـ ادرـ ٛإػ افبسٔط .وهذا ادسِؽ إٓتَٚيل هق ادًروف
بٚفىريَ ٜآشتْبٚضٔ ٜأو افَٔٚشٔ ،ٜوهل ذم آدمٚه ادًٚـس فِىريَ ٜافسٚبَ. ٜ
ادهىِح إصقيل.63 :

ؾُرين هذا إمر بام دار بغ إصقفٔغ مـ خالف ذم مسٖف :ٜمتك جيِس افىٚف ٛفإلؾتٚء؟ هؾ
ذم ادرحِ ٜافث ٜٕٔٚأو افثٚفث ٜمـ ظّره ذم مسٚر افىِ ٛوافتحَؼ بٚفًِؿ؟ وؿد شَ ٝهذا
افَْٚش افًِّل إصقيل د ٚيُّـ أن ٕبْل ظِٔف مـ ؿوٚي ٚبٔداؽقجٔ ٜتًْْٔ ٚظذ ؾٓؿ
واشتًٔٚب بًض اإلصُٓٚت ادرتبى ٜبٚفَْؾ افديداـتُٔل وؽره .وأم ٚادراحؾ افتل متر
بٚفىٚف ٛبحس ٛم ٚحدده افنٚضبل رمحف اهلل ؾٓل:
إوػ :مرحِ ٜإٓتبٚه وافتثبٔٝ
افث :ٜٕٔٚمرحِ ٜافتحَؼ مـ ادًٚين ـِٔ ٓ ٚجزئٔٚ
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افثٚفث :ٜمرحِ ٜافتحَؼ مـ ادًٚين افُِٔ ٜمْزف ٜظذ اخلهقصٔٚت افٍرظٔ.ٜ
ذم ادرحِ ٜافث .. ٜٕٔٚمرحِ ٜافتحَؼ مـ ادًٚين ـِٔ ٓ ٚجزئٔ ،ٚيرتَل مستقى افىٚف ٛمًرؾٔٚ
وظِّٔٚ؛ بحٔ ٞيستىٔع أن حئط بٖرسار وحُؿ م ٚحتهؾ مـ افتًِامت؛ ؾٓق يدرك أشبٚهب،ٚ
ويتًَؾ حُّٓ ،ٚويستقيل ظذ أصقهل ٚوؿقاظده ،ٚوذفؽ بحس ٛم ٚدل ظِٔف افدفٔؾ
وافزهٚن .وافذي ئّز افىٚف ٛذم هذه ادرحِ ٜأن إحٚضتف مل تًد جزئٔ ،ٜوإٕام أصبحٝ
ـِٔ ،ٜمتُْف مـ افًِؿ افَْٔٔل ،افذي ٓ خيٚمره صؽ أو تنٚبف.
ودًرؾ ٜمَدار افزاد افًِّل افذي يتحهؾ فِىٚف ٛذم هذه ادرحِ ،ٜيْبٌل أن ٕدؿؼ ذم
حتديد مقاصٍٚت افتًِامت ،وذم درج ٜافَدرة ظذ افتكف وافتحُؿ ؾٔٓ .ٚويُّـ رصد
ذفؽ ظذ افْحق أيت بحس ٛمٕ ٚص ظِٔف افنٚضبل:
يتقصؾ افىٚف ٛبْيره اخلٚص إػ إثبٚت مًٚين ومَٚصد م ٚظْده ضبَ ٚد ٚدل ظِٔف
افدفٔؾ وافزهٚن.
يبِغ افىٚف ٛإػ مرتب ٜافَٔغ ،ويىرح افنؽ ادهٚح ٛفهٚح ٛادرتب ٜافسٚبَ.ٜ
تْوبط اجلزئٔٚت بغ يديف ،وتْتيؿ حت ٝشِى ٜوحٚـّٔ ٜإصقل وافُِٔٚت.
حيَؼ افىٚف ٛاشتَالفٔتف ،إذ مل يًد بحٚج ٜإػ مـ يثب ٝؿدمٔف ظذ افىريؼ ،ؾٓق مـ
يزهـ ويُتنػ افًِؾ وهيتدي فَِقاظد ادحُّ ٜوافَقإغ افوٚبى.ٜ
يهبح افْير افُع ذم ادًٚين ئٌْف ظـ خهقص افْير اجلزئل.
ومع م ٚييٓر مـ متُـ افبٚح ٞذم هذه ادرحِ ،ٜؾ٘ن اخلالف واؿع ذم إمُ ٜٕٔٚآجتٓٚد مْف.
ؿٚل افنٚضبل " :ؾ٘ذا حهؾ افىٚف ٛظذ هذه ادرتب ٜؾٓؾ يهح مْف آجتٓٚد ذم إحُٚم
افؼظٔ ٜأم ٓ؟ هذا حمؾ ٕير وافتبٚس ،ومم ٚيَع ؾٔف اخلالف" ادقاؾَٚت .454 /4 :ودون أن
ٕدخؾ ذم تٍٚصٔؾ أدف ٜوحج ٟـؾ ؾريؼ مـ ادختٍِغ ،أح ٛأن َٕػ ظذ حٔثٔتغ مـ
حٔثٔٚت أدف ٜافٍريَغ:
ؿٚل ادجٔزون آجتٓٚد" :افْير ذم اجلزئٔٚت واخلهقصٔٚت إٕام مَهقده افتقصؾ إػ ذفؽ
ادىِقب افُع افؼظل حتك يبْك ظِٔف ؾتٔٚه ويرد إفٔف حُؿ اجتٓٚده ؾ٘ذا ـٚن حٚصال
ؾٚفتْزل إػ اجلزئٔٚت ضِ ٛفتحهٔؾ احلٚصؾ وهق حمٚل" ادقاؾَٚت.454 /4 :
وؿٚل ادًٕٚقن فف آجتٓٚد" :فِخهقصٔٚت خقاص ئِؼ بُؾ حمؾ مْٓ ٚم ٓ ٚئِؼ بّحؾ
آخر ،ـام ذم افُْٚح مثال؛ ؾٕ٘ف ٓ يسقغ أن جيرى جمرى ادًٚوضٚت مـ ـؾ وجف ،ـام إٔف ٓ
يسقغ أن جيرى جمرى اهلبٚت وافْحؾ مـ ـؾ وجف ( ،)...بؾ فُؾ بٚب م ٚئِؼ بف ،وفُؾ
خٚص خٚصٔ ٜتِٔؼ بف ٓ تِٔؼ بٌره ،وـام ذم افسخهٚت ذم افًبٚدات وافًٚدات وشٚئر
إحُٚم ،وإن ـٚن ـذفؽ وؿد ظِّْ ٚأن اجلّٔع يرجع مثال إػ حٍظ افرضوريٚت
واحلٚجٔٚت وافتُِّٔٔٚت ،ؾتْزيؾ حٍيٓ ٚذم ـؾ حمؾ ظذ وجف واحد ٓ يُّـ ،بؾ ٓ بد
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مـ اظتبٚر خهقصٔٚت إحقال وإبقاب وؽر ذفؽ مـ اخلهقصٔٚت اجلزئٔ ،ٜؾّـ
ـ ٕٝٚظْده اخلهقصٔٚت ذم حُؿ افتبع احلُّل ٓ ذم حُؿ ادَهقد افًْٔل بحس ٛـؾ
ٕٚزف ،ٜؾُٔػ يستَٔؿ فف جريٚن ذفؽ افُع وإٔف هق مَهقد افنٚرع؟ هذا ٓ يستّر مع
احلٍظ ظذ مَهقد افنٚرع ،ومْٓ ٚأن هذه ادرتب ٜيِزمٓ ٚإذا مل يًتز اخلهقصٔٚت أٓ يًتز
حمٚهل ،ٚوهك أؾًٚل ادٍُِغ ،بؾ ـام جيري افُِٔٚت ذم ـؾ جزئٔ ٜظذ اإلضالق ،يِزمف أن
جيرهي ٚذم ـؾ مُِػ ظذ اإلضالق مـ ؽر اظتبٚر بخهقصٔٚهتؿ ،وهذا ٓ يهح ـذفؽ ظذ
م ٚاشتّر ظِٔف افٍٓؿ ذم مَٚصد افنٚرع ،ؾال يهح مع هذا إٓ اظتبٚر خهقصٔٚت إدف،ٜ
ؾهٚح ٛهذه ادرتب ٓ ٜيُّْف افتْزل إػ م ٚتَتؤف رتب ٜادجتٓد ،ؾال يستَٔؿ مع هذا أن
يُقن مـ أهؾ آجتٓٚد ،وإذا تَرر أن فُؾ احتامل مٖخذا ـ ٕٝٚادسٖف ٜبحس ٛافْير
احلََٔل ؾٔٓ ٚبٚؿٔ ٜاإلصُٚل" ادقاؾَٚت.455 – 454 /4 :
وبٚفتٖمؾ ذم افْهغ وم ٚجٚورمه ٚيتبغ أن شب ٛاخلالف بغ آدمٚهغ هق اختالف مْٓجل
يرجع إػ اظتبٚر حتُٔؿ افُع أو اجلزئل ذم بِقغ مرتب ٜآجتٓٚد .ؾٖصحٚب اددرش ٜإوػ
ٕيروا إػ افَقاظد افًٚم ٜوافُِٔٚت افُزى ،وجًِقه ٚحُام وؿٕٚقٕ ٚمًٔٚري ٚتْتيؿ حتٝ
فقائف مجٔع اجلزئٔٚت وادْهقصٚت وؿوٚي ٚإظٔٚن؛ ذفؽ "أن ـع ادَهقد افؼظل إٕام
إتيؿ فف مـ افتٍَف ذم اجلزئٔٚت واخلهقصٚت ،وبًّ ٕٚٓٔٚترؿك إػ م ٚترؿك إفٔف ،ؾ٘ن تُـ
ذم احلٚل ؽر حٚـّ ٜظْده ٓشتٔالء ادًْك افُع ،ؾٓل حٚـّ ٜذم احلََٜٔ؛ ٕن ادًْك افُع
مْٓ ٚإتيؿ ،وٕجؾ ذفؽ ٓ دمد صٚح ٛهذه ادرتب ٜيَىع بٚحلُؿ بٖمر إٓ وؿٚم ٝفف إدفٜ
اجلزئٔ ٜظٚضدة وٕٚسة ،وفق مل يُـ ـذفؽ مل تًوده وٓ ٕكتف ؾِام ـٚن ـذفؽ ثب ٝأن
صٚح ٛهذه ادرتب ٜمتُّـ جدا مـ آشتْبٚط وآجتٓٚد وهق ادىِقب" ادقاؾَٚت/4 :
.454
وأم ٚأصحٚب اددرش ٜافث ٜٕٔٚؾرـزوا ظذ خهقص اجلزئٔٚت؛ بحٔ ٞإن فُؾ جزئٔ ٜتٍردا
أو متٔزا ئِؼ هب ،ٚوٓ يهِح بٚفرضورة دحؾ آخر .ؾٓذا آدمٚه ٓ يُتٍل بذفؽ ادًْك افُع
ادتحهؾ بٓٚشتَراء ،وإٕام يِتٍ ٝإػ ـؾ واؿً ٜظذ حدة ،بٚظتبٚره ٚتٍسق مع ؽره ٚذم
بًض افتٍٚصٔؾ وإحقال؛ "ـام ذم افُْٚح مثال ،ؾٕ٘ف ٓ يسقغ أن جيرى جمرى ادًٚوضٚت
مـ ـؾ وجف ،ـام إٔف ٓ يسقغ أن جيرى جمرى اهلبٚت وافْحؾ مـ ـؾ وجف" ادقاؾَٚت/4 :
.455 – 454

ؿِ :ٝإن هذا آختالف إصقيل أصبف م ٚيُقن بٚختالف ضريَ ٜافَٔٚس ،وضريَٜ
آشتَراء ادًّقل هبام ذم افبح ٞافًِّل وؾْقن افتدريس؛ ؾٚفىريَ ٜافَٔٚشٔ ٜهل افتل
تْىِؼ مـ افَٚظدة أو احلُؿ افًٚم مـ أجؾ بْٚء افتًِامت؛ ؾتُقن تِؽ افَٚظدة هل افَؤٜ
ادٗضرة فُٚؾ ٜاجلزئٔٚت ،ؾٓذه اجلزئٔٚت إٕام تَقم بدور افتٍسر وافتحِٔؾ وافتًِٔؾ
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وافسـٕٔ ٛضراف تِؽ افَؤ ٜافُِٔ ٜافًٚم .ٜوتتّٔز هذه افىريَ ٜبُقن شر افتدريس
يْىِؼ مـ افُؾ إػ اجلزء؛ أي مـ افَٚظدة إػ تىبَٔٚهت ٚوأمثِتٓ ،ٚوفذفؽ تسّك أيوٚ
بٚفىريَ ٜآشتْبٚضٔ ،ٜفُقهن ٚتًتّد ظذ آشتخراج وافتقفٔد مـ تِؽ إصقل افثٚبت.ٜ
وتقطػ هذه افىريَ ٜذم تدريس ادقاد ذات افىبًٔ ٜافَٕٚقٕٔ ٜأو ادهدريٜ؛ بحٔ ٞيُقن
افبٚح ٞموىرا إػ افًقدة بٚشتّرار إػ مرجًٔ ٜافْص احلٚـؿ فُٚؾ ٜافتكؾٚت.
وأم ٚافىريَ ٜآشتَرائٔ ،ٜؾٓل ظذ خالف افسٚبَٜ؛ حٔ ٞيُقن شر افتدريس ؾٔٓ ٚمـ
اجلزء إػ افُؾ .وآشتَراء ظِّٔ ٜوصٍٔ ٜيتؿ ظـ ضريَٓ ٚافقصقل إػ افتًّٔامت مـ
خالل دراش ٜواشتَهٚء مجٔع احلٓٚت ،أو ظدد ـٚف مـ افْامذج افٍردي ،ٜثؿ اشتْتٚج
اخلٚصٔ ٜافتل تنسك ؾٔٓ ٚهذه احلٓٚت ،ثؿ صٔٚؽتٓ ٚظذ صقرة ؿٕٚقن أو ٕيري.ٜ
وبٚفًقدة إػ اخلالف إصقيل ادثٚر إٍٓ ،ٚيتوح أن أصحٚب آدمٚه إول يٗاخذون ظذ
أصحٚب آدمٚه افثٚين أهنؿ يٌرؿقن ذم تتبع اجلزئٔٚت ،واإلمًٚن ذم تٍٚصِٔٓ ٚوأحقاهل ،ٚممٚ
ينت ٝاجلٓد ،ذم حغ أن افَٕٚقن افًٚم افنٚئع حيُؿ تِؽ اجلزئٔٚت ويوبىٓ ،ٚويستقيل
ظِٔٓ .ٚؿٚل افنٚضبل ذم ظرض أدف ٜافٍريؼ إول:
" إن ادَهقد افؼظل إذا ـٚن هذا افىٚف ٛؿد صٚر فف أوضح مـ افنّس ،وتبْٔ ٝفف مًٚين
افْهقص افؼظٔ ،ٜحتك افتٖم ٝوصٚر بًوٓ ٚظٚضدا فِبًض ،ومل يبؼ ظِٔف ذم افًِؿ
بحَٚئَٓ ٚمىِ ،ٛؾٚفذي حهؾ ظْده هق ـِٔ ٜافؼيً ،ٜوظّدة افْحِ ،ٜومْبع افتُِٔػ،
ؾال ظِٔف إٔير ذم خهقصٔٚهت ٚادْهقص ،ٜأو مسٚئِٓ ٚاجلزئٔ ٜأم ٓ ،إذ ٓ يزيده افْير ذم
ذفؽ زيٚدة ،إذ فق ـٚن ـذفؽ مل يُـ واصال بًد إػ هذه ادرتب ٜوؿد ؾرضْٚه واصال"
ادقاؾَٚت.454 -453/4 :
وأم ٚم ٚيسجِف أصحٚب آدمٚه افثٚين ظذ إول ،ؾٓق ذفؽ آظتداد بٚدًْك افُع ،أو
بٚفَٚظدة افًٚم ،ٜدون افتدؿٔؼ وافتحَٔؼ ذم خهقص اجلزئٔٚت .ومًْك ذفؽ إٔف يُّـ أن
يَع افتًّٔؿ ذم حٓٚت تستدظل افتخهٔص وافتَٔٔد؛ إذ إن ـؾ حٚف ٓ ٜتنبف إخرى ظذ
شبٔؾ افتىٚبؼ .و ذم ضقء هذا افَْٚش افًِّل إصقيل ادْٓجل ،يُّْْ ٚأن ٕسِط بًض
افَْد افبٔداؽقجل ظذ ضريَ ٜافتدريس بٕٚهداف مـ جٓ ،ٜوضريَ ٜافتدريس بٚفٍُٚيٚت
مـ جٓ ٜث .ٜٕٔٚذفؽ أن ضريَ ٜافتدريس بٚفٍُٚيٚت تْىِؼ مـ افُؾ إػ اجلزء ،ومـ افًٚم
إػ اخلٚص؛ ؾٓل توع ؿؤ ٜـزى أشٚشٔ ٜدمًِٓ ٚإضٚرا اشساتٔجٔ ،ٚبحٔ ٞتقطػ
افتًِامت وافَدرات وادٓٚرات وإهداف افتًِّٔ ٜوم ٚإػ ذفؽ؛ مـ أجؾ حتَؼ تِؽ
افٍُٚي ،ٜوهل تتسؿ بٚفًّقم وافنّقل وافسـٔ ٛوافْسَٔ ٜوافتًَٔد ...إفخ ،وتِؽ هل
خهٚئص افَٚظدة افُِٔ .ٜومـ هْ ٚؾْٕ٘ ٚإذا اظتّدٕ ٚهذه ادْٓجٔ ٜذم افتدريس مـ ؽر
اظتبٚر خهقص اجلزئٔٚت ،وأهن ٚذم حُؿ ادَهقد افًْٔل ،وفٔس ؾَط ذم حُؿ افتبع
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إن اددرس ذم افىريَ ٜافَٔٚشٔ ٜآشتْبٚضٔ ٜيُقن بهدد تٍُٔؽ افَٚظدة ،أو
افَؤ ٜافُِٔ ٜادرـب ٜإجزاء؛ ؾٔبذل جٓده فتحهٔؾ افبْٚء افتًِّٔل  -افتًِّل
ظـ ضريؼ تذفٔؾ افَٚظدة وذحٓ ٚوتًِٔؾ أبًٚده ٚوإظٚدة ترـٔ ٛأجزائٓٚ
ومُقٕٚهت ٚافتل هل ادهىِحٚت ادنُِ ٜدب ٕٚٓٔٚومً.ٕٚٓٔٚ

احلُّل ـام يهىِح افنٚضبل ،ؾّـ ؽٍؾ ظـ هذه اجلزئٔٚت ،واـتٍك بٚدًْك افًٚم
افَٔٚد ٓ ،يُّْف أن يْت ٟمًرؾ ٜمتُٚمِ ٜإضراف ،متسَ ٜاجلقإ ،ٛوبٚفتٚيل ظجز ظـ
حؾ ادنُالت ،وافتُٔػ مع ـٚؾ ٜافقضًٔٚت ،وهذا ظغ افَْد افذي وجف إػ بٔداؽقجٜٔ
افٍُٚيٚت مـ فدن افدارشغ افبٔداؽقجٔغ ،وفذفؽ ؾُرت اددرش ٜادٌربٔ ٜذم اإلتٔٚن
بَّٚرب ٜظِّٔ ٜفتكيػ افٍُٚيٚت ،وتْزيؾ مَتؤٚهت ٚافديداـتُٔٔ ٜبًد أن اتوح ظجز
اددرشغ ظـ ؾٓؿ ؾِسٍ ٜافٍُٚيٚت ،وظجز ادتًِّغ ظـ افتُٔػ مع خمتِػ افقضًٔٚت
آجتامظٔ ٜواحلٔٚتٔ ٜظّقم ،ٚوظذ إثر ذفؽ جٚءت مَٚرب ٜاإلدمٚج ذم شٔٚق تًٍٔؾ ادخىط
آشتًجٚيل (2012 – 2009م).
ٕخِص مـ هذا أن آصتٌٚل افديداـتُٔل افًٍٚل يتىِ ٛآهتامم بهِ ٛإهداف اجلزئٔ،ٜ
وأن ٓ حيجؿ مـ أدواره ٚذم افبْٚء افسبقي؛ إذ هل افهقرة افًِّٔ ٜافتْزئِ ٜفَِوٚيٚ
افُزى (افٍُٚيٚت) ،ؾٚفْير افُع ٓ يٌِل اجلزئل؛ ٕن افًالؿ ٜبْٔٓام ظالؿ ٜتالزمٜٔ
جدفٔ.ٜ
وأم ٚبخهقص مَٚرب ٜافتدريس بٕٚهداف ،أو م ٚيًرف بٚددرش ٜافسِقـٔ ،ٜؾ٘ن َٕىٜ
ضًٍٓ ٚتُّـ ذم ذفؽ افسـٔز ادٍرط ظذ اجلزئٔٚت؛ ؾٓل تْىِؼ مـ حََٔ ٜأن افتًِؿ يتؿ
بىريَ ٜآفٔ ٜوؾؼ مْىؼ مثر  -اشتجٚب .ٜوهبذا يتوح أن افٌٚئ ٛإـز ذم هذه ادَٚرب ٜهق
ظْك افربط وافْسَٔ ،ٜوظِٔف ؾٚفسبٔ ٜظذ هذا إشٚس ٓ تْٓض بَدرات ادتًِّغ حلؾ
ادنُالت احلٔٚتٔ ٜذات افىبًٔ ٜادرـب ٜوادًَدة ،وهذا جقهر افَْد ادقجف إػ هذه اددرشٜ
ِ
مْتَدهيٚ؛ ؾ٘ذا ـ ٕٝٚمدرش ٜافٍُٚيٚت ؿد ؽٚف ٝذم افتًِؼ بٚفْير افُع افًٚم ،ؾ٘ن
مـ فدن
ِ
هذه ؿد صتت ٝؿدرات ادتًِؿ ذم خوؿ تِؽ اجلزئٔٚت ادٍتَدة إػ ادًْك افًٚم ،افذي يٗفػ
بغ اجلزئٔٚت ،ويربط بغ افتًِامت ؿهد حؾ ادنُالت.
واضح جدا إْٔ ٚإزاء ؾراغ بٔداؽقجل مل يّأله إٓتَٚل مـ افتدريس بٕٚهداف إػ افتدريس
بٚفٍُٚيٚت؛ وفذفؽ جلء ببٔداؽقجٔ ٚاإلدمٚج ـام تبغ ،وؿد تؿ افتخع ظْٓ ٚذم اددرشٜ
ادٌربٔ ٜبَرار مـ وزارة افسب ٜافقضْٔ ٜبًد إخوٚظٓ ٚفِتَٔٔؿ وادراجً ٜوبًد اشتنٚرة إضر
افسبقي.ٜ
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واضح جدا أن هذه ادَٚرب ٜافبٔداؽقجٔ ٜتتّٔز بدرج ٜأظذ مـ افتًَٔد؛
ٕهن ٚتْىِؼ مـ إظذ إػ إدٕك ،خالؾ ٚفِىريَ ٜآشتَرائٔ.ٜ

اخلامتة

افبح ٞذم افَْؾ افديداـتُٔل بح ٞذم صِ ٛادْٓ ٟاددرد؛ ؾٓق ظدة

اددرشغ ،وهق مًٔٚر مترشٓؿ ،ومْٚط حتََٓؿ مـ ادامرش ٜافتًِّٔٔ .. ٜؾٓق بّثٚبٜ
افرأس مـ اجلسد ،وهق ذم حٚج ٜإػ دمديد وتىقير بٚشتّرار ،ؾُِام ٕير اددرس
إػ افتًِامت ذم أبًٚده ٚافًٚد ٜمـ جديد أوح ٝإفٔف ب٘صٚرات جديدة ذم مٔدان
ادامرش ٜواإلٕجٚز ،وـِام ٕير ذم مْٚضٚت ادتًِّغ وحٚجٚهتؿ ادتجددة أظٚد افْير
ذم مدارـف افًٚد ٜوخزاتف ادساـّ ٜفالشتجٚب ٜحلٚجٚت متًِّٔف .ؾٚفَْؾ
افديداـتُٔل إذن هق بّثٚب ٜتِؽ افًِّٔ ٜادْجّٔ ،ٜافتل يَقم بف ظامل ادًٚدن،
ٓشتخراج افُْقز وادجقهرات؛ إلحداث آـتٍٚء ،وشد احلٚجٚت ،وحتَٔؼ افْامء
وافرؾٚه .وافَْؾ افديداـتُٔل هق أصبف م ٚيُقن بًّؾ افهٔديل ادتّرس افذي
يْتَل مـ إدوي ٜم ٚيُقن بف افدواء افنٚذم ،وافًالج افْٚؾع.
إن ٕجٚح اددرس ذم رشٚف ٜافتًِٔؿ مرهقن رضورة ب٘تَٚن ظِّٔٚت افَْؾ
افديداـتُٔل ،ظذ اظتبٚر أهن ٚهل افٍُٚي ٜاجلٚمً ٜفُؾ مٓٚرات وخزات اددرشغ
ذم افتخىٔط ،وافتدبر ،وافتَقيؿ ،واحلٔٚة اددرشٔ ،ٜوافبح ٞافسبقي  ..افَْؾ
افديداـتُٔل هق مُِ ٜاددرس ذم صْٚظ ٜإجٔٚل افهٚظدة ظِام وظّال.
فَد تبغ أن صًقب ٜافَْؾ افديداـتُٔل تُّـ ذم ـقٕف ٓ يَتك ظذ َٕؾ
ادًٚرف ؾحس ،ٛوإٕام يتهؾ ـذفؽ بَْؾ إحٚشٔس وادٓٚرات واخلزات؛ ؾٓق
ؾـ َٕؾ إحٚشٔس ،وإخراج ادٓٚرات مـ يد إػ يد أخرى ،وفق ـٚن إمر جمرد
َٕؾ ادًرؾ ٜمـ حٔ ٞهل مًِقمٚت فُٚن إمر أهقن؛ إذ إمر  -ذم ٕيري -
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متٖس،
يتًِؼ بتخري ٟادسبغ ظذ مقازيـ ادربغ ،مـ حٔ ٞهؿ افَدوة ،وادتًِؿ
ّ
وؿد ظِؿ بٖن افتٖد بّـ يًيؿ صٖٕف ذم ديـ أو دٕٔ ٚمٌروس ذم افٍىر.
فَد ثب ٝذم هذا افبح ٞادتقاضع أن افًِقم اإلشالمٔ ٜـٌره ٚمـ افًِقم
افَٚظدي ٜافْسَٔ ،ٜيَقم بْٚؤه ٚادًرذم ظذ آفٔتل ادهىِح وافَٚظدة ،ومه ٚادحددان
افرئٔسٔٚن دْٚهجٓ ،ٚومـ هْ ٚـٚن حتام وفزام ٚظذ اددرس أن حئط بْسؼ افًِؿ
افذي يريد افتكف ؾٔف رضب ٚمـ افتكف .ؾٚفَْؾ افديداـتُٔل ،افذي هق ظِّٜٔ
إتَٚء ٕجقد ادوٚمغ ،وتِخٔص فًِّٚرف ،وؽربِ ٜفِّحتقيٚت ٓ ،يَقم بف إٓ
مـ َخ َز ادجٚل ،وم ّٔز بغ إهؿ وادٓؿ وإؿؾ أمهٔ ،ٜوفٔس هْٚك أهؿ ذم افًِقم
مـ مهىِحٚهتٚ؛ ؾٓل مٍٚتٔح افًِقم ،ثؿ افَقاظد افتل هل مٍتٚح افَوٚيٚ
وادسٚئؾ ،ومـ هْ ٚتٖـدت فْ ٚمرـزي ٜافَْؾ افديداـتُٔل بقاشى ٜآفٔتل ادهىِح
وافَٚظدة ،تًريٍ ٚوذح ٚوتٍسرا وتًِٔال وإبرازا فِخهٚئص؛ ـٚفقطٍٔ ٜوافَّٔ،ٜ
ثؿ افبح ٞظـ مسٚرات آمتداد شِقـٔ ٚبٚفتحَؼ وافتخِؼ بّوٚمغ ودٓٓت
تِؽ ادهىِحٚت وافَقاظد.
واهلل أشٖل افسداد وافرصٚد ،واحلّد هلل رب افًٚدغ ،وافهالة وافسالم ظذ
ادريب إول ،وظذ آفف وشِؿ تسِٔام.
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افَرآن افُريؿ.



خهٚئص افتًِؿ افًٍٚل ظْد اإلمٚم أيب إشحٚق افنٚضبل :تٖصٔؾ افرؤي ٜودمديد
آختٔٚر ،فِدـتقر احلسـ ؿٚيدة ،دار افُِّ ٜبّك ،وهق ؿٔد افىبع.



صحٔح افبخٚري.



ضقابط ادًرؾ ٜوأصقل آشتدٓل وادْٚطرة ،فًبد افرمحـ حسـ حبُْ ٜادٔداين،
دار افَِؿ بدمنؼ ،افىبً ٜافرابً1414( ٜهـ – 1993م).



ذم ادْٓجٔ ٜواحلقار ،فِدـتقر رصدي ؾُٚر ،مـ شِسِ ٜإشالمٔٚتٕ ،ؼ مُتبٜ
وهب ٜبٚفَٚهرة ،وتقزيع مُتب ٜادنًؾ بٚفربٚط ،افىبً ٜافث.)1983( ٜٕٔٚ



ادهىِح إصقيل ظْد افنٚضبل ،فِدـتقر ؾريد إٕهٚري ،دار افسالم ،افىبًٜ
إوػ (1431هـ2010 -م).



مهىِحٚت افَْد افًريب فدى افنًراء اجلٚهِٔغ واإلشالمٔغ :ؿوٚي ٚوٕامذج،
فِدـتقر افنٚهد افبقصٔخل ،دار افَِؿ ،افىبً ٜإوػ (1413هـ1993-م).



مَدم ٜذم ادْٓ ،ٟفِدـتقرة ظٚئن ٜظبد افرمحـ (بْ ٝافنٚضئ) ،مًٓد افبحقث
وافدراشٚت افًربٔ ،ٜدون تٚريخ.



ادقاؾَٚت ذم أصقل افؼيًٕ ،ٜيب إشحٚق افنٚضبل ،حتَٔؼ افنٔخ ظبد اهلل دراز،
دار احلدي ٞبٚفَٚهرة ،ضبً1427( ٜهـ  2006 -م).



وثَٔ ٜافتقجٔٓٚت اخلٚص ٜبٚفسِؽ اإلظدادي دٚدة افسبٔ ٜاإلشالمٔ ،ٜصٌٜٔ
(.)2009
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د .حممد األزمي

*

ملخص:
يىرح تدريس افريٚضٔٚت منٚـؾ متًددة ،يرتبط بًوٓ ٚبىبًٔ ٜادٚدة ،وبًوٓ ٚأخر
بٚخلهٚئص ادًرؾٔ ٜفِّتًِؿ ،وبًوٓ ٚافثٚف ٞبىرق تدريس ادٚدة .وظذ افرؽؿ مـ أن ظْقان
هذه افقرؿ ٜيرتبط أشٚش ٚبٚفَْؾ افديداـتُٔل ،افذي جي ٛأن يرـز ظذ ادٚدة ذاهت ،ٚإٓ إْٔٚ
شْزز أن هذه افًِّٔ ٓ ٜيُّـ ؾهِٓ ٚظـ اخلهٚئص ادًرؾٔ ٜفِّتًِؿ ،بٚظتبٚره ذات ٚظٚرؾ.ٜ
إن ارتٍٚع افىِ ٛآجتامظل ظذ افريٚضٔٚت ٓ ،جي ٛأن حيج ٛظْ ٚبًض افبدهئٚت ادرتبىٜ
بىبًٔ ٜذـٚءات ادتًِّغ وحدوده .ٚؾٓؾ ـؾ ادتًِّغ مٓٔئغ ضبًٔٔ ٚفتًِؿ افريٚضٔٚت
وحتَٔؼ إٕجٚزات بهددهٚ؟ هؾ افذـقر واإلٕٚث يْجحقن بٍْس افَدر ذم إٓجٚزات
افريٚضٜٔ؟ إدا ـٚن ادْٓٚج افتًِّٔل  curriculumيهٚغ حت ٝضٌط احلٚجٚت آجتامظٔ،ٜ
أٓ جي ،ٛذم حٚف ٜافريٚضٔٚت بٚخلهقص ،إٓىالق مم ٚيستىٔع افتالمٔذ ؾًِف ذم إسجٚم مع
ؿدراهتؿ افذهْٔ ٓ ٜمـ صقرة متخِٔ ٜظـ هده افَدرات؟ أٓ يُّـ افَقل بٖن احلدي ٞظـ
أزم ٜذم تدريس افريٚضٔٚت يًقد ذم جزء ـبر مْف  ٓ -ـِف  -إػ هذه افْزظ ٜاإلرادي ٜافتل
تَقم ب٘شَٚط وؾرض مىِ ٛاجتامظل ظذ بْٔ ٜمًرؾٔ ٓ ٜتدرك ،أو تتجٚهؾ ضبًٔتٓ ٚوإمُٕٚٚهتٚ
وأيو ٚحدودهٚ؟ أٓ يُّـ اشتثامر ٕيري َ" ٜؽٚردٕر" حقل افذـٚءات ادتًددة إلظٚدة ضرح
مسٖف ٜتدريس افريٚضٔٚت وظَِْ ٜإٓتيٚرات آجتامظٔ ٜظذ ضقئٓٚ؟ هذه افتسٚؤٓت
وحمٚوف ٜاإلجٚب ٜظْٓ ٚهل م ٚشٔنُؾ حمتقى هذه افقرؿ.ٜ
أشتٚذ ظِقم افسبٔ ٜبٚدرـز اجلٓقي دٓـ افسبٔ ٜوافتُقيـ وجدة.
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يًتز مهىِح افَْؾ افديداـتُٔل أحد أهؿ ادهىِحٚت ادتداوف ٜذم
افدراشٚت افديداـتُٔٔ ٜمْذ ؾسة ،وظذ افرؽؿ مـ أن افتقطٔػ ادُثػ فِّهىِح
ذم جؾ إظامل افديداـتُٔٔ ٜؿد يقحل فِقهِ ٜإوػ بهًقب ٜاإلحٚض ٜبدٓٓتف،
خٚص ٜبٚفْسب ٜفٌر ادختهغ ،إٓ أن احلوقر افَقي ،ذم هذه افُتٚبٚت ،فنقؾالر
Chevallard

وتَسّٔف ادنٓقر دُقٕٚت هذا افَْؾ ،خيٍػ ٕسبٔ ٚمـ حدة هذا

آحتامل.
حيدد صقؾالر افَْؾ افديداـتُٔل ذم أربً ٜمُقٕٚت :ادًرؾ ٜافًٚدٜ
savant

وادًرؾ ٜافقاجٛ

enseigné

تًِّٔٓsavoir à enseignerٚ

وادًرؾ ٜادُتسبٜ

acquis

وادًرؾ ٜاددرشٜ

savoir
savoir

 .savoirوبام أن مَٚربتْ ٚهلذه ادُقٕٚت هل

مَٚرب ٜشُٔقفقجٔ ٜأشٚش ،ٚوأيو ٚإبستّقفقجٔ ٜبٚفدرج ٜافث ،ٜٕٔٚخهقص ٚظْد
اشتحوٚرٕ ٚفبٔٚجل افذي يتداخؾ هذان افًْكان ذم تٍُره بنُؾ يهًٛ
ؾهِٓام ،ؾْٕ٘ ٚشْْير إػ هذه ادُقٕٚت فٔس بٚظتبٚره ٚشرورات بؾ بٚظتبٚرهٚ
ٕتٚج ٚفٍٚظِغ مسٗوفغ ظـ هذه افسرورات حتك ٕتُّـ مـ إبراز اخلهقصٔٚت
افسُٔقفقجٔ ٜادرتبى ٜبُؾ ؾٚظؾ ،و بٚفتحديد افٍٚظؾ ادرتبط بٚدًرؾ ٜادُتسب ،ٜأي
ادتًِؿ.
 -1افَْؾ افديداـتُٔل ومٍٓقم ادٔتٚمتثؾ
إن افتحديد افربٚظل افذي ضرحف صقؾالر ،ظْد تىبَٔف ظذ ادقضقع
افريٚيض ٓ ،جي ٛأن يْسْٔ ٚبٖن إمر ذم هنٚي ٜادىٚف يتًِؼ بٍْس ادقضقع ،فُـ
مْيقرا إفٔف مـ زواي ٚومستقيٚت خمتٍِ .ٜؾٚدقضقع افريٚيض يتؿ خَِف مـ ضرف
اجلامظ ٜافًِّٔ ،ٜثؿ ختتٚره جٓ ٜاجتامظٔ ٜم ٚفٔهبح جزءا مـ ادْٓٚج افتًِّٔل،
ويتؿ تُِٔػ ممثؾ اجتامظل آخر ،أي اددرس ،فَِْف جلٓ ٜرابً ،ٜهل تَريبٚ
ادستٓدف إـز مـ هذه افسرورة ،أي افتالمٔذ .إن هذا افَْؾ ادتتٚيل فِّقضقع
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افريٚيض مـ جٕٓ ٜخرى ،ومـ ضرف ٔخر ،يٍرض ظِٔف شِسِ ٜمـ افتحقٓت
فُل يستىٔع افتُٔػ مع إهداف ادسىرة .وهذا جيًِف ذم احلََٔ ،ٜأمٚم مٍٚرؿٜ
 :pardoxeـٔػ حيٚؾظ ظذ هقيتف افذاتٔ ٜمـ جٓ ،ٜوـٔػ يتحقل مـ جٓ ٜأخرى
فٔتُٔػ مع ادجٚل اجلديد افذي ؾرض ظِٔف إٓتامء إفٔف؟ بًبٚرة أخرى ـٔػ ٕحقل
مقضقظ ٚيًز ظـ أؿل مستقيٚت افتٍُر فدى افريٚيض إػ مقضقع يستىٔع
افتالمٔذ اشتًٔٚبف حس ٛبْٔٚهتؿ افذهْٔ ٜادتًٚؿب ٜافتىقر ،أي ابتداء مـ أدٕك
مستقيٚت افتٍُر؟
إن َٕؾ ادقضقع افريٚيض ظز افسرورات ادذـقرة شٚبَ ٓ ٚيَتك ،وهذا
مٓؿ جدا فٍٓؿ ضبًٔ ٜهذه افًِّٔ ،ٜظذ َِٕف مـ مٗشس ٜإػ أخرى ،بؾ هق
يًُس ،ذم افقاؿع ،إتَ ٓٚوتداخال بغ متثالت متًددة :متثؾ افًٚمل ،ومتثؾ اخلبر
آجتامظل ،ومتثؾ اددرس ،ثؿ متثؾ افتِّٔذ ،وهل متثالت تًُس صالت خمتٍِٜ
بٚدقضقع افريٚيض ،ؾٚفًٚمل يتّثؾ ادقضقع افريٚيض ذم أؿل درجٚتف ادًرؾٔ ،ٜأمٚ
اخلبر آجتامظل ؾٓق يبْل متثِف إىالؿ ٚمـ متثؾ افًٚمل فُـ ٕؽراض اجتامظٔ ،ٜثؿ
يٖيت اد درس فٔبْل متثِف إىالؿ ٚمـ متثؾ اخلبر ـام يًُسف ادْٓٚج ،وأخرا ؾ٘ن
افتِّٔذ يتّثؾ ادقضقع ـام يًرضف اددرس ،وهذا يًْل أن متثؾ افتِّٔذ يْبْل ظذ
متثؾ اددرس افذي يْبْل ظذ متثؾ اخلبر افذي يْبْل ظذ متثؾ افًٚمل.
هذه افسِسِ ٜافتّثِٔ ٜدمًِْ ،ٚذم احلََٔ ،ٜأمٚم واؿً ٜشُٔقفقجٔ ٜمتتٚز
ببًض اخلهقصٔ ،ٜوتتّثؾ ذم ـقن افًْٚس ادذـقرة شٚبَ ٓ ٚحتٔؾ ظذ متثالت
بؾ ظذ مٔتٚمتثالت

métareprésentations

فُثرة افقشٚئط افتّثِٔ ٜافٍٚصِ ٜبغ

افٍرد ادستٓدف وادقضقع إصع،أي افتِّٔذ وادقضقع افريٚيض ،وهذا يًَد
ادقضقع ٕسبٔ .ٚؾ٘ذا ـ "ٕٝٚادٔتٚمتثالت  -ـام يَرر ذفؽ  - Sperberهل متثالت
فِتّثالت" (  ) 117p ، (2000)، Sperberمـ جٓ ،ٜوإذا ـٚن إٓسٚن فديف فٔس
ؾَط افَدرة ظذ متثؾ إصٔٚء مبٚذة بؾ أيو ٚافَدرة ظذ اختٚذ هذه افتّثالت
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مقضقظ ٚفتّثِف" ،أي افَدرة ظذ متثؾ حمتقى افتّثالت" ( )ibidمـ جٓ ٜأخرى،
ؾٓؾ يًْل ذفؽ أن ادٔتٚمتثؾ يستىٔع افٍْٚذ إػ ادحتقى احلََٔل فِتّثؾ وظُسف
بّقضقظٜٔ؟ وحْٔام تتوٚظػ ضبَٚت ادٔتٚمتثؾ ،ـام هق احلٚل ذم شرورة افَْؾ
افديداـتُٔل ،ؾٓؾ تًُس افذات ادتّثِ ٜادقضقع إصع ـام متثِتف افذات إوػ
رؽؿ ـثرة افقشٚئط؟ أم أن هذه إخرة تٗثر ذم حمتقى افتّثؾ و بٚفتٚيل ذم ٕتٚئٟ
ادٔتٚمتثؾ؟ بًبٚرة أخرى هؾ ادتًِؿ يتّثؾ ادقضقع افريٚيض بنُؾ يىٚبؼ متثؾ
اددرس؟ وهؾ اددرس يتّثِف بنُؾ يىٚبؼ متثؾ اخلبر؟ وهؾ اخلبر يتّثِف بنُؾ
يىٚبؼ متثؾ افًٚمل؟ هْٕ ٚجد إٍٔسْ ٚذم وضع صبٔف ،إػ حد م ،ٚبًِب ٜادرايٚ
وإًُٓٚشٚت.
فُـ إذا ـٚن جقهر افَْؾ افديداـتُٔل هق تبسٔط ادًَد ،وادًٚجل ٜافتٍُٜٔٔٔ
فًِّرؾ ،ٜأٓ يُّـ افَقل بٖن هذه "ادقضقظٔ ٓ " ٜمُٚن هل ٚذم هذه افسرورة،
وأن افًُس هق ادىِقب بحُؿ أن افًالؿ ٜبغ ادقضقع إصع ومتثالتف ادختٍِ،ٜ
أي مٔتٚمتثالتف ،جي ٛأن تبْك ظذ ظدم افتامثؾ  dissymétrieوفٔس افتامثؾ

symétrie

آخديـ بًغ آظتبٚر أن ادتًِؿ هق ذم ضقر افبْٚء وإٓبْٚء؟ فُـ ظدم افتامثؾ هذا
أٓ يَقد إػ تنقهٚت تىٚل مقضقع افتّثؾ وخهقص ٚذم احلَِ ٜافْٓٚئٔ ٜوإـثر
هنٚص ٜؾٔف ،أي متثؾ ادتًِؿ؟
إن وضع افتِّٔذ هْ ٚيذـرٕ ،ٚإػ حد م ،ٚبتِؽ افًالؿ ٜافتل تربط ادبتدئ
بٚخلبر داخؾ براديٌؿ مبتدئ خبر ( )paradigme novice - expertحٔ ٞمستقيٚت
اخلزة

(d’expertise

 )niveauختتِػ بنُؾ دال بغ افىرؾغ مم ٚيًُْـس ظذ

ضـرق متثِٓام فٍْـس ادقضـقع ،ومًٚجلتـف ،وبٚفتـٚيل ٕتٚئجف (

et

Visser.W

 .)32P ،(1992) ،Falzon.Pفُـ مع رضورة افتْبٔف هْ ٚإػ أن افتِّٔذ هق مبتدئ
مـ ٕقع خٚص ٕ،ن ظالؿتف بٚدًرؾ ،ٜأو مقضقع اخلزة ٓ ،تْحك ذم افٍُٔٔ ٜافتل
يَدم هب ٚادحٔط هذه ادًرؾ ،ٜبؾ أيو ٚبؼوضف افسُٔقفقجٔ ٜافذاتٔ ،ٜوافتل يُّـ
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ترـٔزه ٚذم ؾُرة أشٚشٔ :ٜإٕف ذات مًرؾٔ ٜذم ضقر افبْٚء وإٓبْٚء ،أي ذات
مؼوض ٜبّستقيٚت تُقهن ٚوهذا يىرح ذض ٚآخر ظذ افتٍٚظؾ ادًرذم .وهْٚ
ْٕتَؾ إػ افَْى ٜافتٚيل.
-2افؼوط ادًرؾٔ ٜافذتٔ ٜفِّتًِؿ
يًتَد افبًض خٚص ٜمـ داخؾ ادْيقر افديداـتُٔل افؤؼ ،أي ذاك افذي
حيك اهتاممف ذم مًٚجل ٜادٚدة ،أن حؾ منُِ ٜتدريس افريٚضٔٚت يُّـ ذم تبسٔط
تًَٔداهت ٚوتسٓٔؾ ؿوٚيٚه ٚبنُؾ جيًِٓ ٚذم متْٚول ـؾ ادًْٔغ .فُـ م ٚئٌ ٛظـ
هذا ادْيقر هق أن هذا آصتٌٚل ادًْزل ظـ ادًْل بًِّٔ ٜافتبسٔط ،أي ادتًِؿ،
وم ٚحتُّف مـ ذوط وخهٚئص تًِّٔ ٓ ،ٜيُّـ إٓ أن يٍٚؿؿ افهًقبٚت .ؾ٘ذا
ـٚن هْٚك إمجٚع ؽذ رضورة تبسٔط افريٚضٔٚت ،وهق إؿرار سيح بٚفىبًٜٔ
اإلبستّقفقجٔ ٜافهًب ٜفِامدة مـ حٔ ٞـقهن ٚتْبْل ظذ افتجريد و افٌِ ٜافرمزي،ٜ
ؾ٘ن إؽٍٚل افؼوط ادًرؾٔ ٜافذاتٔ ٜفِتِّٔذ ،ـذات ظٚرؾ )sujet épistémique( ٜذم
ادًٚجلٚت افديداـتُٔٔ ٜحيد ـثرا مـ ؾًٚفٔ ٜهذا آؿرار وجيًؾ ٕتٚئجف واؿًٔٚ
متقاضً.ٜ
إن أي مًٚجل ٜديداـتُٔٔ ٜفِريٚضٔٚت جي ٛأن تْىِؼ مـ ادًىٔٚت
افسُٔقفقجٔ ،ٜادقضقظٔ ٓ ٜافذاتٔ ،ٜاخلٚص ٜبٚدتًِّغ ،وخهٚئهٓؿ افذهْٜٔ
ادًرؾٔ ،ٜبهقرة تهبح مًٓ ٚافسُٔقفقجٔ ٚذض ٚؿبِٔٚ

a priori

ٕي ممٚرشٜ

ديداـتُٔٔ.ٜ
إن افتِّٔذ فٔس"صٍح ٜبٔوٚء" تىرح ٍٕسٓ ٚبسِبٔ ٜأمٚم تٖثرات ادحٔط
آجتامظل يُت ٛؾٔٓ ٚم ٚيَرره ،ـام أن تّْٔط افتِّٔذ داخؾ صقرة واحدة ،وؿٚفٛ
جٚمد ٓ ،يستىٔع افٍَز ظذ حََٔ ٜافتِّٔذ افقاؿًل ادتًدد افذي تساوح إمُٕٚٚتف
 ذم ارتبٚط مع مقضقظْ - ٚبغ ذاك افذي تهؾ بف ـٍٚءتف افريٚضٔ ٜحدود73

افًبَري ٜوذاك افذي جيد صًقبٚت مج ٜذم إٕجٚز ظِّٔٚت بسٔى ٜمـ ؿبٔؾ اجلّع
وافىرح .وهلذا ٓ بد أن ٕرـز ظذ افتِّٔذ بٚظتبٚره ذات ٚمًرؾٔ ٜؾٚظِ ٜيبْل مًٚرؾف
فُـ دائام ذم تْٚش ٛمع ضبًٔ ٜبْٔٚتف افذهْٔ ٜومستقيٚت تىقره .ٚوهْٕ ٚجد إٍٔسْٚ
ذم وضع مْٚشٕ - ٛسبٔٓ - ٚشتحوٚر بٔٚجل مـ أجؾ إفَٚء افوقء ظذ هذه
افَْى ٜاحلسٚش.ٜ
يًتز بٔٚجل ذم ٕير ادٓتّغ بًِؿ افٍْس بْٚئٔٚ

contructiviste

وبْٔقيٚ

 structuralisteذم افقؿ ٝذاتف  ..بْٚئٕٕٔ ٚف يًتز بٖن افبْٔٚت ادًرؾٔ ٜتبْك مـ ضرف
افذات ،أي فٔس ٝمًىٚة جٚهزة ،وبْٔقيٕٕ ٚف يًتز بٖن ـؾ بْٔ ٜهل ٚـٔٚهن ٚاخلٚص
و ؿقإغ اصتٌٚهل ٚاخلٚص .ٜؾٚفبْٚء يَقد إػ بْٔٚت وافبْٔٚت حتّؾ تٚريخ تُقهن ٚأي
بْٚئٓ ،ٚو"ـؾ تُقن

genése

يْىِؼ مـ بْٔ ٜويَقد إػ بْٔ ٜأخرى"

(J.Piaget

،

) ) 196p ، (1964ؾسقاء ـٚن افىٍؾ ذم ادرحِ ٜاحلسٔ ٜاحلرـٔ ٜأو مرحِ ٜافقطٍٜٔ
افرمزي ٜأو مرحِ ٜافًِّٔٚت ادحسقش ٜأو مرحِ ٜافًِّٔٚت ادجردة ،ؾٓق دائام يَقم
بًِّٔٚت بْٚء تُقن افبْٔٚت ٕتٔجتٓ ٚوؾؼ افستٔ ٛادذـقر ،بحٔ ٞتٍيض افسٚبَٜ
إػ افالحَ ،ٜافتل متٓد بدوره ٚافىريؼ فِبْٔ ٜأتٔ .ٜيَقل بٔٚجل ذم هذا اإلضٚر:
"إن افتٍُر افًِّل[و جقهره افبْٔٚت ادْىَٔ ٜافريٚضٔ] ٜفٔس تٍُرا حلئ، ٚـام
إٔف فٔس ـٔ ٕٚٚشٚـْ ،ٚإٕف شرورة ،وبٚفتحديد إٕف شرورة فبْٚء مستّر وإظٚدة
تْئؿ م ٚتؿ بْٚؤه" () 2p ، (1971)، J.Piaget
أـثر مـ هذا ؾ٘ن بٔٚجل يربط ظِّّٕٔ ٜق افبْٔٚت بًٚمؾ بٔقفقجل هق ظٚمؾ
افْو ،maturation ٟوهق م ٚيًْل أن افتًِؿ يهبح تٚبً ٚفِّْق ،وبٚفتٚيل ؾٚفتِّٔذ
 مـ هذا ادْيقر  -يهبح خٚضً ٚذم تًِّف إليَٚع ظٚمؾ افْو ٟوتىقره ،ممٚتْتٍل مًف إمُ ٜٕٔٚترسيع افّْق ادًرذم مـ جٓ ،ٜوـذفؽ إفٌٚء أو حتٔٔد
 neutralisationدور افذات ذم بْٚء ادًٚرف مـ جٓ ٜأخرى.
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مٚذا ٕستخِص مـ هذا بٚفْسب ٜدقضقظْٚ؟
اجلقاب هق أن افتِّٔذ ٓ يستَبؾ ادًرؾ ٜبنُؾ شِبل مًٍْؾ ،بؾ هق ذات
ٕنى ٜتبْل هذه ادًرؾ ،ٜـام أن ادًرؾ ٜادبْٔ ٜذاتٔ ٚفٔسٕ" ٝسخ ٜذهْٔ"ٜ

copie

 mentaleظـ إصؾ ادبْل ظِٔف ،بؾ هل متثؾ ذايت فف .بًّْك آخر ؾ٘ن افتِّٔذ يبْل
مًٚرؾف فُـ دائام وؾؼ ذوضف افذاتٔ ٜهق ،أي وؾؼ مستقى تىقر بْٔٚتف وؿدرتف
ظذ آشتًٔٚب .ؾ٘ذا ـٚن ذم مرحِ ٜافًِّٔٚت ادحسقش ،ٜأي مرحِ ٜافبْٔٚت
ادْىَٔ ٜافريٚضٔ ٜادحسقش ،ٜؾٓق فـ يستىٔع مًٚجل ٜإٓ م ٚيدخؾ ذم إضٚر هذه
افًِّٔٚت ،بٚظتبٚر أن افبْٔ ٜهل" ّٕط مـ افتٍُر آشتدٓيل"
( )69p ،(1990) ،J.F.Richardافذي ينتٌؾ وؾؼ مْىَف افداخع ومُٕٔٔٚزمٚتف
افذاتٔ ،ٜوبٚفتٚيل ؾُؾ م ٚيتجٚوز ظّقدي ٚهذا اإلضٚر فـ يتؿ مًٚجلتف إٓ بنُؾ
خٚضئ ،ببسٚضٕٕ ٜف يٍَز ظذ افؼوط افذاتٔ ٜفِّتًِؿ افتل هل ذط أشٚس ذم
أي بْٚء فًِّٚرف .هذه افَْى ٜجي ٛأن تُقن َٕى ٜبدئ ٕي ديداـتٔؽ ذم
افريٚضٔٚت ٕهن ٚهل افتل حتدد ضبًٔ ٜادجٓقد افذي جي ٛأن حيدث.
ومع ذفؽ ؾ٘ن م ٚشبؼ ٓ ينُؾ إٓ اخلىقة إوػ ٕحق بْٚء ديداـتٔؽ
ريٚضٔٚت واظٔ ٜبىبًٔ ٜمٓٚمٓٚ؛ ٕٕف ٓ يرشؿ إٓ صقرة ظٚم ٜفًِالؿ ٜبغ تدريس
افريٚضٔٚت و افسُٔقفقجٔ ،ٚبْٔام شٖٔيت مـ يسٖل :هؾ يتٍٚظؾ ادتًِّقن بٍْس
افىريَ ٜمع برام ٟافريٚضٔٚت ،أم أن هْٚك خهقصٔٚت تتحُؿ ذم هٗٓء
ادتًِّغ؟
فإلجٚب ٜظـ هذا افسٗال ئّز بٔٚجل ٍٕسف بغ مسٖفتغ :بْٚء افبْٔٚت ادْىَٜٔ
افريٚضٔ ٜمـ جٓ ،ٜوافقظل هب ٚمـ جٓ ٜأخرى ،ويًتز إٔف ظذ افرؽؿ مـ أن هذه
افبْٔٚت  -بًد بْٚئٓ - ٚتقجف افتٍُر وآشتدٓل ،إٓ أهن ٚتيؾ خٚرج إضٚر افقظل
افذايت فألؾراد ،ومـ تؿ ؾٓق يًتز أن ادنُؾ هق أن "افريٚضٔٚت تدظق افذوات إػ
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افتٍُر ذم هذه افبْٔٚت ،فُـ تًٍؾ ذفؽ بقاشى ٜفٌ ٜتَْٔ ٜحتّؾ ضٚبً ٚرمزي ٚجد
خٚص و تتىِ ٛمستقى مـ افتجريد ظٚل إػ حد م) 65p ، (1969) ، J.Piaget( "ٚ
أي أن افًٚئؼ افذي حيقل بغ آؾراد و افقظل ببْٔٚهتؿ ادْىَٔ ٜافريٚضٔ ٜهق افىبًٜٔ
افرمزي ٜو افتجريدي ٜفٌِ ٜافريٚضٔٚت ،بحٔ ٞأن ادتٍقؿغ ذم افريٚضٔٚت ؿد ٓ
يُقن شب ٛافتٍقق فدهيؿ هق افريٚضٔٚت ذاهت ٚبؾ ؾَط بسب ٛأهنؿ حيسْقن
افتقاصؾ مع هذه افٌِ ،ٜوبٚدَٚبؾ ؾ٘ن ادتًثريـ ؿد ٓ يُقن شب ٛتًثرهؿ هق
ضًػ ؿٚبِٔٚهتؿ ذم افريٚضٔٚت بؾ ؾَط فًدم ؿدرهتؿ ظذ افتقاصؾ آجيٚيب مع
هذه افٌِ ،ٜوبٚفتٚيل ؾٚحلؾ هق تُٔٔػ فٌ ٜافريٚضٔٚت حس ٛضرق إدراك ادتًِّغ
هل.ٚ
هذا ادنُؾ افذي ضرحف بٔٚجل هبذه افهٌٔ ،ٜهق م ٚتؿ افتًبر ظْف -تَريب-ٚ
ذم ظِؿ افٍْس ادًرذم بّهىِح " إشِقب ادًرذم"

style

 ،cognitiveوافذي

يًْل بٚختهٚر "افٍروق افٍردي ٜذم افىرق افتل بقاشىتٓ ٚيدرك إؾراد ،ويٍُرون
وحيِقن ادنٚـؾ ،ويتًِّقن"..

(Kozhunkov

 .)464p ، (2007) ،هذه افىرق

فٔس ٝواحدة وٓ متامثِ ٜفدى اجلّٔع ،إذ هْٚك مـ يٍٓؿ بٚدجرد ،وهْٚك مـ يٍٓؿ
بٚدحسقس ،وهْٚك مـ هق تٚبع فِّجٚل ذم إدراـف ،وهْٚك مـ هق مستَؾ ظْف،
وهْٚك مـ فف ذهـ ترـٔبل وهْٚك مـ فف ذهـ حتِٔع ..إفخ ,هذا افتْقع ذم آشِقب
ادًرذم يَقد أوتقمٚتُٔٔ - ٚوبٚختهٚر -إػ رضورة تْقيع أشٚفٔ ٛافتًِؿ ،بحٔٞ
يَٚبؾ ـؾ أشِقب مًرذم بٖشِقب ذم افتًِؿ

style

 .learningوبٚفتٚيل فتجٚوز

مسٖف ٜتًثر ادتًِّغ ذم افريٚضٔٚت جي ٛتهّٔؿ افًرض افديداـتُٔل بنُؾ
متْقع ،بحٔ ٞينّؾ ـؾ إٔقاع إشٚفٔ ٛادًرؾٔ ٜادُّْٕ ٜن ـؾ ؾرد يتًِؿ حسٛ
أشِقبف ادًرذم .وافبٔداؽقجٔ ٚافٍٚرؿٔ ٜتٖيت ذم هذا اإلضٚر.
فُـ مع ذفؽ ؾ٘ن هذا ادَسح ،شقاء مـ داخؾ تهقر بٔٚجل أو ظِؿ افٍْس
ادًرذم ،فـ حيؾ منُِ ٜتدريس افريٚضٔٚت بنُؾ جذري ،ؾٓق وإن ـٚن
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شٔسٚهؿ ،بال صؽ ،ذم تقشٔع دائرة افَٚدريـ ظذ افتٍٚظؾ آجيٚيب مع افريٚضٔٚت
وافْجٚح ؾٔٓ ،ٚإٓ أن مًٍقفف شَٔتك ؾَط ظذ أوفئؽ افذيـ فدهيؿ ؿدرة ريٚضٜٔ
ـٚمْ ،ٜوحتقل افٌِ ٜافرمزي ٜادجردة فِريٚضٔٚت ،أي أشِقب افتًِٔؿ بهٍ ٜظٚم،ٜ
دون بروزه ٚوتبِقره .ٚفُـ دٚذا افبًض ؾَط وفٔس افُؾ؟ هذا افسٗال يَِْْ ،ٚذم
احلََٔ ،ٜإػ شٗال آخر ،جد مٓؿ ،تٖخر ضرحف حلد افسٚظٓ ٜظتبٚرات مْٓجٜٔ
و مْىَٔ ،ٜوهق ـٚفتٚيل :هؾ ـؾ ادتًِّغ فدهيؿ افَدرة ظذ اـتسٚب افريٚضٔٚت ذم
خمتِػ مستقيٚهت ٚوأوجٓٓٚ؟
إذا ـٚن اجلقاب ًٕؿ ،إذا شٔهبح منُؾ افريٚضٔٚت يْحك ذم ـٍٔٔ ٜإظداد
افزام ٟافدراشٔ ٜإلبراز افذـٚء افريٚيض افُٚمـ ادقجقد فدى اجلّٔع .وتْتٓل
افَه .ٜفُـ آجٚب ٜفألشػ – أو حلسـ احلظ – هل أن فٔس ـؾ ادتًِّغ فدهيؿ
اشتًدادات فتًِؿ افريٚضٔٚت بٍْس افدرج ،ٜوهل مسٖف ٜتتجٚوز رؽب ٜإؾراد،
أي إرادهتؿ ذم افتًِؿ ،ورؽب ٜادٗشسٚت ،أي م ٚتريده فألؾراد ذم إضٚر منٚريًٓٚ
آجتامظٕٔ ،ٜهن ٚببسٚض ٜترتبط بًقامؾ بٔقفقجٔ ٜتُقئْ .ٜوفتقضٔح موّقن هذه
اخلىقة شقف ٕستحرض افًْٚس افثالث ٜافتٚفٔ :ٜافذهـ فٔس صٍح ٜبٔوٚء،
وافٍروق بغ اجلْسغ ذم اشتًٔٚب افريٚضٔٚت ،ثؿ تٍقق بًض افتقحديغ مـ
ذوي متالزم" ٜأشزؽر" ذم افريٚضٔٚت ،وهل ظْٚس ٕوْٓ ٚـٚؾٕٔ ٜسبٔ ٚإلفَٚء
افوقء ظذ هذا اجل ٕٛٚمـ ادقضقع .
 افًْك إول :إن افَقل بٖن افذهـ صٍح ٜبٔوٚء يًْل أن افدمٚغ ،افذيهق بْٔتف افتحتٔ ،ٜحمٚيد مـ افْٚحٔ ٜافبٔقفقجٔ ،ٜوبْٚء ظِٔف متامثؾ فدى اجلّٔع ،وأن
افذي يهْع افٍقارق ،بٚفتٚيل ،هق افسٔٚؿٚت آجتامظٔ ٜادختٍِ ،ٜوهذا تَريب ٚم ٚظز
ظْف واضسقن مٗشس افسِقـٔ ٜأوضح تًبر حْٔام ؿٚل" :أظىقين اثْ ٚظؼ مـ
إضٍٚل إشقيٚء ،بتُقيـ جٔد ،وافًٚمل افذي أشتىٔع إٔ ٚصخهٔ ٚحتديده
فسبٔتٓؿ ،وإٔ ٚأضّـ فُؿ بٖين أشتىٔع أن آخذ أي واحد مْٓؿ بٚفهدؾٕ ٜجًؾ
77

مْف ادتخهص افذي أريد ،ضبٔ ،ٛحمٚمل ،ؾْٚن ،إداري ،وإذا أردٕ ٚمتسقٓ أو
فه ،ٚمٓام ـ ٕٝٚمقاهبٓؿ ومٔقٓهتؿ وادمٚهٚهتؿ واشتًداداهتؿ وظّؾ وظرق
آبٚئٓؿ" (َٕال ظـ ( .) 32p ، (2002)،S. Pinkerوادتٖمؾ ذم افَقف ٜشٔالحظ بٖن
واضسقن يٍسض بٖن افدمٚغ ٓ يؼط افذهـ بٖي حٚل مـ إحقال ،ومـ هْٚ
ؿٚبِٔتف ادىَِ ٜفِتنُٔؾ وؾؼ ضرق برجم ٜافبٔئ ٜآجتامظٜٔ؛ إذ يٍُل إلٕتٚج ريٚيض
 مثال  -أن ٕجٓز افبٔئ ٜب٘ثٚرات ريٚضٔ ٜـٚؾٔ ٜتًُْس ـتؼيىٚت حتّٔ ٜؾْحهؾظذ افريٚيض .فُـ افًِقم افبٔقفقجٔ ٜوافًهبٔ ٓ ٜتٗيد هذه افٍرضٔ ،ٜبؾ ترى
ظذ افًُس مـ ذفؽ أن افذهـ وضرق اصتٌٚفف ،وبٚفتٚيل ـٍٚيٚتف ،يرتبىٚن ارتبٚضٚ
وثَٔ ٚبىبًٔ ٜافدمٚغ وتُقيْف وافًالؿٚت بغ أجزائف ،ؾِق بَْٔ ٚؾَط ذم جمٚل
افريٚضٔٚت ،ؾسُْتنػ بٖن ادقهقبغ ذم هذا افتخهص فٔسقا مقهقبغ ٕن
افْيٚم افتًِّٔل  -جًِٓؿ ـذفؽ  -بؾ ٕن تُقيْٓؿ افدمٚؽل ادختِػ أهِٓؿ
فٔهبحقا ـذفؽ .ؾٚفبحقث ذم افًِقم افًهبٔ ٜادًرؾٔ ٜتنر إػ أن "أدمٌ ٜإضٍٚل
ادقهقبغ ريٚضٔ ٚخمتٍِ ٜـّٔ ٚوـٍٔٔ ٚظـ إدمٌ ٜاخلٚص ٜبٚفَدرات افريٚضٜٔ
افًٚدي .ٜؾٕٚضٍٚل ادقهقبقن ريٚضٔ ٚييٓرون ظالمٚت ظذ تىقر أؾوؾ فِْهػ
افدمٚؽل إيّـ ،وحْٔام يْخرضقن ذم شرورة افتٍُر افريٚيض ؾٓؿ يًتّدون ظذ
افْنٚط افذهْل افهقري  mental imageryإضٚؾ ٜإػ أهنؿ يززون تبٚدٓ أـثر بغ
ٕهٍل ادخ ذم ادًِقمٚت افتل ترتبط بغ جٕٚبل افدمٚغ إيّـ وإيرس ،مًزيـ
بذفؽ ظـ درج ٜظٚفٔ ٜمـ افتنبٔؽ افًهبل" (.)181p ،(2008) ،O’Boyle
وهذا يًْل أن افذهـ هق صٍح ٜمؼوض ٜب٘مُٕٚٚهت ٚافبٔقفقجٔ ٜوافًهبٔ،ٜ
وأن هذه احلََٔ ٜهل َٕى ٜإٓىالق ٕي تٖثر اجتامظل ؿهدي ،ومْف تٖثر
اددرش.ٜ
 افًْك افثٚين :هق أن إٕجٚزات افذـقر وإٓٚث ذم افريٚضٔٚت فٔسٝمتامثِ ٜحٔ ٞإن إٓٚث ييٓرن مستقى أؿؾ مـ ذفؽ اخلٚص بٚفذـقر ،وهذا مٚ
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يززه أحد افتَٚرير إوربٔ ٜاخلٚص بٚدقضقع وافذي حيّؾ ظْقان :تًِٔؿ
افريٚضٔٚت ذم أوروب :ٚافتحديٚت ادنسـ ٜوافسٔٚشٚت افقضْٔ" ،ٜذم ـثر مـ
افبِدان ظذ افرؽؿ مـ أن ظدد افٍتٔٚت ادتّدرشٚت ؿد ارتٍع ،وأصبحـ ينٚرــ
ذم صً ٛتسجؾ إٕجٚزات مرتًٍ ٜظـ ادتقشط ،ؾ٘هنـ يززن داخؾ هذه ادٗشسٚت
و افنً ٛمٔال فِحهقل ظذ ٕتٚئ ٟأؿؾ مـ افذـقر ذم افريٚضٔ" ٚ

(Eurydice

 .)21p ، (2001)،وهذا يزز أن افٍقارق افبٔقفقجٔ ٜبغ اجلْسغ تٗثر ظذ إٓجٚز
ذم افريٚضٔٚت ،حٔ ٞإن أدمٌ ٜافذـقر وإٓٚث ٓ تستجٔ ٛفِريٚضٔٚت بٍْس
افىريَ.ٜ
 افًْك افثٚف :ٞيرتبط بٚفْتٚئ ٟادذهِ ٜافتل يبدهي ٚبًض آؾراد افتقحديغ autistesمـ ٕقع متالزم ٜأشزؽر  ،syndrome d’Aspergerحٔ ٞإن بًوٓؿ يزز
ؿدرات ريٚضٔ ٜخٚرؿ ،ٜدون أن يُقن افسب ٛذم ذفؽ هق افتًِؿ ذاتف .ؾَد أبرزت
بًض افدراشٚت اخلٚص ٜفدى افتقحديغ أن "افدرجٚت ادحهؾ ظِٔٓ ٚتنر إػ
أن بًض إؾراد مـ متالزم ٜأشبرؽر ،وأيو ٚافتقحد افًٚيل آصتٌٚل
 high functioning autismحيهِقن ظذ مًدل مرتٍع ذم افَدرة افريٚضٔ ٜافًٚفٜٔ
جدا .وهذه ادًِقم ٜتنر إػ أن هٗٓء إؾراد هؿ مقهقبقن ريٚضٔ( "ٚ
hiang

Lin and

 .)552p ، (2007)،ومًِقم أن هْٚك ؾقارق دمٚؽٔ ٜبغ افتقحديغ

وإصخٚص افذيـ ٕسّٔٓؿ ظٚديغ ،شقاء ظذ مستقى افتؼيح  anatomiqueأو
افبْٔ ٜأو افتنبٔؽ افًهبل ،وهق م ٚيًزز افٍرضٔ ٜافتل ٕحـ بهدده ،ٚوافتل تربط
بغ افًقامؾ افبٔقفقجٔ ٜوافذـٚء افريٚيض.
إذن يُّـ تِخٔص حمتقى افَْى ٜافث ٜٕٔٚذم ـقن ديداـتٔؽ افريٚضٔٚت جيٛ
أن يًل جقإ ٛأشٚشٔ:ٜ
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اجل ٕٛٚإول :هق أن تُٔٔػ افريٚضٔٚت فتًِّٔٓ ٚجي ٛأن يْىِؼ مـ مًرؾٜ
دؿَٔ ٜبٚفبْٔٚت ادًرؾٔ ٜفِّتًِّغ و تىقرهٚ
اجل ٕٛٚافثٚين :هق رضورة تْقيع افىرق افتدريسٔ ٜحتك تستجٔ ٛدختِػ
ضرق افتًِؿ اخلٚص ٜبٚدتًِّغ.
اجل ٕٛٚافثٚف :ٞهق تَبؾ أن ذحي ٜمـ ادتًِّغ تتقؾر ظذ ذـٚء فُـ فٔس
ذـٚء ريٚضٔ .ٚوهذا اجل ٕٛٚتؼحف بًّؼ أـثر ٕيري ٜهقارد ـٚردٕر حقل
افذـٚءات ادتًددة.
أن شْْتَؾ إػ َٕى ٜأخرى وتتًِؼ بام يسّك بـ"أزم ٜتدريس افريٚضٔٚت"
فُـ مْيقرا إفٔٓ ٚمـ زاوي ٜظالؿ ٜادجتّع بٚفريٚضٔٚت ،خهقص ٚادجتّع ادًرذم
افتُْقفقجل افذي هق ادجتّع افذي ًٕٔش ؾٔف حٚفٔ.ٚ
 - 3افريٚضٔٚت بغ ارتٍٚع افىِ ٛآجتامظل وحمدودي ٜافَدرات افىبًٜٔٔ
إن بْٚء ادْٓٚج افتًِّٔل هق ظِّٔ ٜاجتامظٔ ٜبٚمتٔٚز ،واختٔٚر مُقٕٚتف خيوع
ٓظتبٚرات ٓ ينُؾ آظتبٚر ادًرذم إٓ أحده ،ٚوفٔس بٚفرضورة أمهٓ.ٚ
وافتكيح بٖن اددرش ٜذم خدم ٜادجتّع يًْل ؿٚبِٔ ٜادًرؾٕ ٜن تقطػ ذم خدمٜ
أي ج ٕٛٚمـ جقإ ٛهذا ادجتّع ،بام ؾٔٓ ٚتِؽ ؽر ادًرؾٔ .ٜوفًؾ هذا م ٚجًؾ
ظِامء اجتامع افسبٔ ،ٜوظِامء اجتامع اددرش ٜيتقجٓقن بٚفتحِٔؾ وافَْد فًِّرؾٜ
افقاج ٛتًِّٔٓٚ

le savoir à enseigner

بٚظتبٚره ٚتًُس ذم ـثر مـ آحٔٚن

أهداؾ ٚإيديقفقجٔ ،ٜوأحٔ ٕٚٚتُقن حمِّ ٜبرؤى ضبَٔ ٜؽر حمٚيدة.
وظذ افرؽؿ مـ صح ٜهذه إٓتَٚدات ،ظذ إؿؾ جزئٔ ،ٚإٓ أن م ٚهيّْ ٚذم
مقضقظْ ٚهذا فٔس هق هذا اجل ،ٕٛٚبؾ ذفؽ ادتًِؼ بُّ ٜٕٚافريٚضٔٚت داخؾ
ادْٓٚج افتًِّٔل افًٚم ،وهؾ هذه ادُ ٜٕٚمتِٔٓ ٚذوط مًرؾٔ ٜأم ذوط
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أخرى؟ وهؾ تْىِؼ مـ رؤي ٜواؿًٔ ٜفِتِّٔذ وؿدراتف ـام رأيْٚه ٚذم افَْىٜ
افسٚبَ ،ٜأم مـ رؤي ٜاجتامظٔ ٜتٌدهي ٚاحلٚج ٜآجتامظٔ ٜادِحٜ؟ وشقف ٕسك
إٔدروٓ ؾٚشِٔٔق

Androulla vassiliou

دمٔ ٛظـ هذه افتسٚؤٓت ذم مًرض

تَديّٓ ٚفِتَرير افذي ذـرٕٚه شٚبَ" :ٚإن افًديد مـ افدول إوربٔ ٜتقاجف إحدارا
مستّرا ذم ظدد افىِب ٜذم افريٚضٔٚت وافًِقم وافتُْقفقجٔٚت ،إضٚؾ ٜإػ ظدم
تقازن ذم إٕقاع داخؾ هذه افتخههٚت ذاهت ،ٚوهلذا ؾ٘ن هذا ادنُؾ جي ٛأن يثٚر
بنُؾ مستًجؾ مـ أجؾ دمْ ٛافرضر افذي حيدثف اخلهٚص ذم ادتخههغ ذم
افريٚضٔٚت وادجٓٚت ادرتبى ٜهب ٚفٔس ؾَط ظذ تْٚؾسٔ ٜاؿتهٚديٚتْ ،ٚبؾ أيوٚ
ظذ اجلٓقد ادبذوف ٜفتجٚوز إزم ٜآؿتهٚدي ٜوافَْدي، (2001)، Eurydice( "ٜ
 .)3pإذن واضح مـ خالل هذه اإلجٚب ٜبٖن افريٚضٔٚت تستّد ؿّٔتٓ ٚاجتامظٔ ٚمـ
ظٚمؾ ؽر ريٚيض ،أي اؿتهٚدي ،ؾٚفدول ادهًْ ٜفُل تستىٔع آشتّرار ذم
ادْٚؾس ٜاؿتهٚدي ٚوَٕدي ٚجي ٛأن ترؾع مـ ظدد افُقادر افريٚضٔ ،ٜوهذا فٔس
منُال ذم حد ذاتف ،إذ إبًٚد افتىبَٔٔ ٜفًِّرؾ ٜافًِّٔ ٜهل م ٚجًِ ٝادجتًّٚت
احلديث ٜظذ م ٚهل ظِٔف حٚفٔ .ٚفُـ أيـ ادنُؾ؟
ادنُؾ هق أن ارتٍٚع افىِ ٛظذ افريٚضٔٚت وافريٚضٔغ يْىِؼ مـ ؾرضٜٔ
خٚضئ ٜوهل أن ؿدرات افتالمٔذ واشتًداداهتؿ يُّـ تٍُٔٔٓ ٚبام يِبل احلٚجٜ
آجتامظٔ ،ٜبْٔام افقاؿع هق أن افتالمٔذ هلؿ ؿدرات مًْٔ ٓ ٜيُّـ تٌٔره ٚإٓ ذم
حدود م ٚتسّح بف هذه افَدرات ـام أبرزٕ ٚذفؽ ذم افَْى ٜافسٚبَ ،ٜوبٚفتٚيل ؾًدد
افتالمٔذ افذيـ يُّـ أن يستجٔبقا فِزام ٟافريٚضٔ ٜذم ادجتّع ٓ يسٚوي بٖي
حٚل ظدد إضٍٚل ادتّدرشغ؛ ٕٕف إذا ـٚن هٗٓء ـِٓؿ أذـٔٚء ،ؾٚفذي جي ٛأن
َٕر بف هق أن ذـٚءاهتؿ متْقظ ٜوفٔس ٝـِٓ ٚذـٚءات مْىَٔ ٜريٚضٔ ،ٜـام أبرز ذفؽ
هٚورد ـٚردٕر ذم ٕيريتف اخلٚص ٜبٚفذـٚءات ادتًددة .و بٚفتٚيل ؾٚدجتّع و ممثِقه و
خهقص ٚأوفئؽ ادْخرضغ ذم إظداد افزام ٟافتًِّٔٔ ،ٜجي ٛأن يستقظبقا هذه
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احلََٔ ٜبنُؾ دؿٔؼ و جيًِقه ٚمْىَِٕ ٚي تٍُر ذم إصالح تدريس افريٚضٔٚت؛
ٕن أزم ٜتدريس هذه إخرة يرجع ذم جزء ـبر فًدم افقظل هبذا افتْٚؿض بغ
احلٚج ٜآجتامظٔ ٜادتْٚمٔ ٜإػ افريٚضٔٚت و ثبٚت ؿدرات واشتًدادات إضٍٚل
بخهقصٓ ،ٚإذ ـِام ارتٍع افىِ ٛوطِ ٝافَدرات ثٚبث ٜشٔٗول ظدم تِبٜٔ
افَدرات فِىِ ٛبٖٕف أزم ،ٜبْٔام افقاؿع يتىِٕ ٛيرة جديدة وـٍٔٔ ٜأخرى فىرح
مسٖف ٜتًِٔؿ افريٚضٔٚت.
ذم هذا اإلضٚر يُّـ فْيري ٜهٚوارد ـٚردٕر حقل افذـٚءات ادتًددة أن
تًِ ٛدورا مٓام؛ ٕن ضروحٚهت ٚؿٚدرة ظذ خِؼ وظل بُقن تقزيع افذـٚء هق
مسٖف ٜضبًٔٔ ،ٜوإصقل افبٔقفقجٔ ٜفِذـٚءات ادتْقظ ٜدمًؾ دور ادٗشسٚت يٖيت
بًد افُنػ ظـ هذه افذـٚءات فتىقيره ٚواشتثامره ٚوفٔس خَِٓ.ٚ
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(1)  واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ99  إﱃ0 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ

36

(2)  واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ99  إﱃ0 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ

38

Conclusion :
•

La distance entre le savoir savant et le savoir enseigné doit être étudiée
pour comprendre les phénomènes didactiques

•

L’enseignant est appelé à assurer la liaison qui s’effectue entre un
savoir contextualisé savoir décontextualisé  savoir recontextualisé.

•

Assurer aussi le lien entre le savoir scientifique savant, le savoir à
enseigner, le savoir enseigné, le savoir acquis et le savoir en action.

10

ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻳﺘﻌﺮف اﻷﻋﺪاد ﺑﺘﺪرج وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
اروس

ا

11

اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ  1إﱃ 5

15

اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ  6إﱃ 9

17

اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ  0إﱃ 9

21

ﻳﺘﻌﺮف اﻟﻌﺪد 10

23

اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ  10إﱃ 19

29

اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ  0إﱃ 20

9

4-3 Progression des concepts scientifiques à l’école primaire

4-4 Mathématiques

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻘﺎدر واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺣﺪا ﺑﺤﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪد ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

8

اﻟﺘﻨﻔﺲ ﴐوري ﳊﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن

اﻟﺰﻓﲑ=ﻳﻨﻘﺺ ﳏﻴﻂ ﺻﺪري
اﻟﺸﻬﻴﻖ=ﻳﺘﺴﻊ ﳏﻴﻂ ﺻﺪري

اﳍﻮاء ﻳﻤﺮﻋﱪاﻷﻧﻒ+اﳊﻨﺠﺮة+اﻟﺮﻏﺎﻣﺔ+
اﻟﻘﺼﺒﺔ اﳍﻮاﺋﻴﺔ+اﻟﺮﺋﺘﲔ

اﳌﺴﺘﻮى3

اﻷﻛﺴﺠﲔ=ﻏﺎز ﺗﻨﻔﴘ ﴐوري
ﳊﻴﺎة اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت

7

اى اول

اﻟﺘﻨﻔﺲ ﴐوري ﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت

*اﻟﺸﻬﻴﻖ=إدﺧﺎل اﳍﻮاء إﱃ اﳉﺴﻢ
واﻟﺰﻓﲑ=إﺧﺮاﺟﻪ

;;

أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﺲ=اﻷﻧﻒ+اﻟﻘﺼﺒﺔ
اﳍﻮاﺋﻴﺔ+اﻟﺮﺋﺘﺎن

6

•

ﻫﻞ ﺗﻘﺪم
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳍﻀﻢ

إن ﻣﺴﺘﻮاه اﻹدراﻛﻲ ﻻ ﻳﻘﻮى ﻋﲆ ذﻟﻚ .
إذن ﳚﺐ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﺎرف ﳌﺴﺘﻮى إدراك
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ واﳌﺠﺮدة إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﳌﺤﺴﻮﺳﺔ.
وﻫﻜﺬا ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﳍﻀﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻤﻴﺬ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﳼ ﺗﺘﺠﲆ ﰲ:
• ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﳍﻀﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ.
• ﻣﻌﺮﻓﺔ أن ﻫﺬه اﻷﻋﻀﺎء اﳍﻀﻤﻴﺔ
ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ
ﺑـ " اﻷﻧﺒﻮب اﳍﻀﻤﻲ"
•

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء اﻷﻧﺒﻮب اﳍﻀﻤﻲ.

)4-2 La respiration (SVT

اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﺔ
C H O + 6O ----------->6H O+6CO E
2

2+

2

6

12

6

أﻛﺴﺪة اﻟﻜﻠﻴﻜﻮز

ﻟﻠﺤﺼﻮل
5

4- Exemples pratiques
)4-1 La nutrition (SVT

ا

اﻟﻐذاء

اﻟﺣوﯾﺻﻠﺔ اﻟﺻﻔراوﯾﺔ

اﻟﻤﻌﺪة

ﻣﻌﻲ دﻗﯾق

اﻟﮭﻀﻢ
اﻟﺑﯾﻧﻛرﯾﺎس

ﻏﺪد ﻟﻌﺎﺑﯿﺔ
02

ﻣواد ﻗﯾت
دورة دﻣوﯾﺔ

اﻟﺧﻼﯾﺎ

ﻣواد ﻗﯾت

CO2

اﻣﺗﺻﺎص

ﺻﯾﺎﻧﺔ
02

أﻛﺳدة
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺑﺎت
اﻟﺧﻠوﯾﺔ

اﻟﺗﻧﻔس CO2
ااﻟرﺋﺗﯾن

اﻟطﺎﻗﺔ
CO2
H2O
ﻧﻣو
ﺗواﻟد

ﻣﻌﻲ ﻏﻠﯾظ

إﺑراز ﺑوﻟﻲ
اﻟﻣﺧرج
ﻹﺑراز

ﺣرﻛﺔ ﺗﻧﻘل
....

4



La Transposition Didactique externe: Les programmes scolaires favorisent les
savoirs consolidés et évitent les savoirs conflictuels et/ou au centre des débats
en cours (Ex: la théorie de l’évolution)

2-1. La noosphère :
Il s’agit d’une sphère où l’on pense le fonctionnement didactique qui permet la
compatibilité du système didactique avec son environnement. Le focus est
porté davantage

sur les contenus disciplinaires que sur les méthodes

pédagogiques. La noosphère va manipuler les objets de savoir pour proposer
un savoir à enseigner qui peut être considéré comme légitime pour la discipline
en question.
3- Du savoir à enseigner au savoir enseigné

Procédures de la
TD

Présenter le contenu
allant du simple au
complexe, du connu à
l’inconnu, du concret à
l’abstrait

Choisir une langue qui
permet la compréhension
sans épuiser de leurs
efforts cognitif et
psychologique

3

Sélectionner le
savoir, le simplifier
pour le rendre
accessible aux élèves

d’énoncer clairement le concept de transposition didactique en 1985 dans son
ouvrage (Transposition didactique : Du savoir savant au savoir enseigné) qui
traite de la distance entre les

mathématiques des mathématiciens et les

mathématiques enseignées. Dès lors d’autres chercheurs ont ajouté à ces travaux
des éléments importants de réflexion, nous citons, à titre d’exemple, les travaux
de Jean Louis Martinand (1986) sur les pratiques de référence d’abord pour
les technologies et l’informatique, avant de s’étendre à d’autres disciplines.
Joshua (1996) a étendu la transposition aux Savoirs Experts dans le domaine
des sciences. S’ajoutent à ces deux sources essentielles d’autres travaux
notamment des chercheurs comme Régine Sirota 1992;

Raisky, 1996 ;

Rogalski et Samurçay, 1994 (savoirs professionnels) ; Arsac, Chevallard,
Martinand et Tiberghien, 1994 ; Caillot, 1996 ;…
Perrenoud (1998) a proposé une chaine de transposition didactique allant
des savoirs et pratiques ayant cours dans la société (Transposition didactique
externe pour Chevallard), au curriculum formel, objectifs et programmes
(Transposition didactique interne pour Chevallard), puis le curriculum réel et
contenus de l’enseignement pour arriver enfin aux apprentissages effectifs et
durables des élèves. Pour ce même chercheur les différents types de savoirs (de
sens commun, savoir d’action, savoirs implicites, professionnels) sont tous liés
à la pratique.
2- Du savoir savant au savoir enseigné


Les savoirs savants s’organisent en disciplines; autour d’une matrice
disciplinaire (Develay, 1992)



Ont un degré d’institutionnalisation et d’inscription dans l’héritage culturel
d’une société globale (perrenoud, 1998)
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La transposition didactique à l’école primaire
Spécificités et modèles
Rachid El Ganbour1*
Cet article fait suite à une communication au centre régional de formation
aux métiers d’enseignement et de formation de l’oriental (CRMEFO) le 10 juin
2015 à l’occasion d’une journée d’étude autour de la transposition didactique.
Dans ce contexte, cette contribution tente d’approfondir la réflexion
autour de la transposition didactique à l’école primaire à travers la mise en relief
de quelques repères théoriques et pratiques, tout en présentant des cas pratiques
dans deux disciplines scolaires, à savoir: les mathématiques et les sciences de la
vie et de la terre.
1- Quelques repères historiques
Sur le plan théorique, les écrits sociologiques de Michel Verret en 1975
peuvent constituer les prémisses de l’apparition du concept. La transposition
didactique dans ce paradigme sociologique dépasse l’école et les disciplines
d’enseignement. La transposition peut s’effectuer selon cinq transformations
radicales:

La

désynchrétisation,

la

dépersonnalisation

du

savoir,

la

programmation, la publicité et le contrôle des acquisitions.
Sur le plan didactique, les travaux d’Yves Chevallard en 1980 avec
l’équipe de recherche à l’IREM d’Aix-Marseille depuis 1980, lui ont permis
*
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